
 
 
 
 
 
 
 

Referat fra årsmøte i Ulefoss båtforening 

fredag 06.03.2020 kl. 19.00 på Moen Gård 

 

12 medlemmer tilstede.  

Oppmøtet i år var vel heller ikke rekord stort, men det var god stemning under 
møtet og mange ble sittende igjen å skravle etter møtet. Etter møtet ble det 
servert lapskaus.   

 

1. Valg av dirigent. 

Årsmøtet valgte enstemmig Stian Westheim til møte dirigent. 

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

 Innkallingen og saksliste ble godkjent uten merknader. 

 

3. Valg av to medlemmer til å underskrive protokoll 

Årsmøte valgte enstemmig Vidar Svensson og Arne Olav Kåsene til å underskrive 
protokoll. 

 

4. Godkjenning av årsberetning 

Leder leste årsberetningen, og den ble godkjent uten merknader. 

 

5. Godkjenning av regnskap 

Formann informerte om regnskapet for 2019. Regnskapet ble godkjent uten 
kommentarer. 

 

6. Godkjenning av budsjett 

Formann informerte om budsjett for 2020, og det ble godkjent uten kommentarer. 

 

7. Innkomne forslag 

Det var ingen innkomne forslag fra styret eller noen medlemmer i år.  

  



 
 
 
 
 
 
 

8. Fastsetting av kontingenter og avgifter 

 

Ingen endringer på kontingenter og avgifter 

Godkjent uten merknader.   

 

 

9. Valg 

  

Styret og komiteer for 2020 

 

Styret: 

Leder   Stian Westheim  (ikke på valg – 1 år igjen) 

Nest leder  Kent Inge Dahl  enstemmig valgt for 2 år 

Kasserer  Hans Olaf Kastodden (ikke på valg – 1 år igjen) 

Sekretær  Stian Ringsevjen  enstemmig valgt for 2 år 

1. varamedlem Trond Arne Grindem (ikke på valg – 1 år igjen) 

2. varamedlem Jens Henning F. Lunden enstemmig valgt for 2 år 

 

Havnesjefer: 

Kastebukta  Oddvar Kleivane  enstemmig valgt for 2 år 

Torsnes  Lasse Pershaug  enstemmig valgt for 2 år 

Ulefoss Brygge Kent Inge Dahl  (ikke på valg – 1 år igjen) 

 

Havnekomité: 

Tor Ove Ramtoft      (ikke på valg – 1 år igjen) 

Bjarne Langeland     enstemmig valgt for 2 år 

Roar Kaasin      (ikke på valg – 1 år igjen) 

 

NB! Roar Kasin blir ikke med i 2020, og hans plass i komitèn blir ikke erstattet  

i 2020 da havnesjef og komitè mente det ikke var behov for en tredje person. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

Valgkomité:  

Leder   Tor Erik Baksås  (ikke på valg – 1 år igjen) 

Medlem  Henrik Salomonsen  enstemmig valgt for 2 år 

Medlem  Håvard Øygarden   enstemmig valgt for 2 år 

 

 

Referent: Stian Ringsevjen 

 

___________________________________   _____________________________________ 

  Vidar Svensson                            Arne Olav Kåsene  
                           


