STYREMØTE I ULEFOSS BÅTFORENING 12. FEBRUAR 2018
Tilstede:
Stian Westheim, Stian Ringsevjen, Trond Arne Grindem, Jens Henning F. Lunden, Kent Inge Dahl, Tor Ove
Ramtoft, Hans Olaf Kastodden, Oddvar Kleivane, Lasse Pershaug, Tor Erik Baksass, Henrik Salomonsen og
Hasvard Øygarden
Meldt forfall:
Kjell Einar Lie og Kjeld Stub-Jakobsen

SAK 1 – Årsmøte 2018
Styret ble enige om as flytte asrsmøtet til en fredag i hasp om at flere medlemmer ville møte opp. Ble enige
om as holde møte pas Moen gasrd med matservering fredag 16.03.2018 hvis dette passet for Moen Gasrd .

SAK 2 – Regnskap 2017 og Budsjett 2018
Rask gjennomgang av regnskap for 2017. For lite inntekter pas kranløft og strøm i forhold til utgifter.
Det ble ogsas satt opp et forslag til budsjett for 2018

SAK 3 – Forslag til årsmøtet 2018
1.

2.

Kranløft faktureres med kostpris + 100kr Det vil bli en differensiering pas følgende bast størrelser.
For 2018 vil 0-30 fot koste 900kr eks mva + 100kr og 30-34 fot 1800kr eks mva + 100kr Disse
prisene mas kunne endres fra asr til asr uten at dette mas tas opp pas asrsmøtet. Dette pga at det er
vanskelig as fas fast pris pas dette for flere asr av gangen
Engangsavgift for registrering i bom settes til 200kr Ønsker du nøkkel sas vil dette fortsatt koste
400kr Hvis du ikke betaler medlems avgift sas slettes nummeret i fra bommen.

SAK 4 – Utestengelse av medlemmer som ikke har betalt.
Fortsatt en del medlemmer som ikke betaler. Det ble sendt ut ny purring i januar med betalingsfrist
31.01.2018, med beskjed om at de kunne kontakte Stian Westheim hvis de ønsket en løsning for betaling.
Kun 1 av disse tok kontakt med Stian og gjorde en avtale. De andre ble styret enige om as ekskludere etter
at innskudd minus utestasende beløp er betalt tilbake.

SAK 5 – Kranløft
Styret ønsker as gas tilbake pas as benytte Hermansen Transport. Det vil bli differensiering pas ulike
baststørrelser. 0-30 fot, 31-34 fot og over 34 fot. Baster over 34 fot mas løftes med mobilkran.

SAK 6 – Fakturagebyr for papirfaktura.
Som varslet pas asrsmøte innkallingen 2017 sas vil vi i 2018 innføre faktura gebyr pas papir fakturaer. Litt
usikker pas prisnivas, men tar dette i samrasd med Nome Regnskaps senter. Antar ca 6 5 7 kr.

SAK 7 – Valg.
Valgkomiteen var pas plass og fikk en oversikt over hvem som var pas valg og hva de mastte jobbe videre
med.

Dato for nytt styremøte ble ikke satt.
Referent
Stian Ringsevjen

