
 
 
 
 
 
 
 

Referat fra årsmøte i Ulefoss båtforening 

tirsdag 04.05.2021 kl. 19.00 på Spiseriet Øvre Verket  

 

12 medlemmer tilstede.  

Årsmøtet ble i år noe forsinket og også flyttet litt på etter 1 innkalling. Dette 
skyldtes corona pandemien som skapte litt problemer med å klare å avholde 
møtet som planlagt. Oppmøtet i år var ikke rekord stort, så det ble god plass rund 
bordene og det ble ingen utfordring med å holde avstand i forhold til 
smittevernsreglene.  Etter møtet ble det servert pizza.   

 

1. Valg av dirigent. 

Årsmøtet valgte enstemmig Tor Erik Baksås 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 Bjørn Andersen 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 2020. Regnskapet ble godkjent, men det ble 
foreslått å føre utgifter med mudring og bygging av fangdam inn under Balanse da dette 
er å anse som en verdiøkning for Kastebukta Stian Westheim tar dette Nome Regnskaps 
center som fører regnskapet. 

 

6. Godkjenning av budsjett 

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

 

 



 
 
 
 
 
 
 

7. Innkomne forslag 

Det var kun innkomne forslag fra styret i år.  

 
FORSLAG 1 – Endring av vedtektene §2  Ledelse 
 
Styret ønsker å  fjerne posten Kåsserer i frå styret. Styret mener åt dette er et verv som ikke lengre er 
på krevd i og med åt vi benytter en regnskåpsfører til jobben. Jobben som Kåsserer hår hått med å  hente 
post i postboksen og se over regninger, kvitere på  disse og overlåte de til regnskåpsfører blir flyttet til 
leder og nestleder i styret. 
 
 
Dågens tekst i vedtektene:  
 
§2 Ledelse 
Foreningen ledes åv et styre på  syv medlemmer: formånn , nestformånn, sekretær, kåsserer og tre 
håvnesjefer, såmt to våråmenn. 
Styret velges på  det ordinære å rsmøtet for to å r åv gången, dog slik åt fire og tre medlemmer forlåter 
styret ånnet hvert å r. Formånn og nestformånn må  ikke forlåte styret såmme å r. 
(Revidert på  å rsmøtet 18.02.2011). 
 
 
Ny tekst i vedtektene: 
 
§2 Ledelse 
Foreningen ledes åv et styre på  seks medlemmer: formånn, nestformånn, sekretær og tre håvnesjefer, såmt 
to våråmenn. Leder og nestleder tår seg åv oppgåver som må  videre føres til regnskåpsfører. 
Styret velges på  det ordinære å rsmøtet for to å r åv gången, dog slik åt tre og tre medlemmer forlåter styret 
ånnet hvert å r. Formånn og nestformånn må  ikke forlåte styret såmme å r. 
(Revidert på  å rsmøtet 04.05.2021). 
 

Forslåg 1 ble godkjent uten merknåder.  
 
FORSLAG 2 – Endring av vedtektene §6 Faste komitèer   
 
Styret foreslå r å  redusere håvnekomite  til 2 personer. 
 
Dågens tekst i vedtektene: 
 
§6  Faste komitèer   
Under styret sorterer følgende fåste komite er som på  å rsmøtet velges for 2 å r åv gången: 

1: Håvnekomite  bestå ende åv 3 medlemmer i tillegg til håvnesjefen. 
Det å ret som håvnesjefen i Kåstebuktå byttes, byttes det kun 1 stk håvnekomite  medlem. Neste å r byttes 
det 2 medlemmer i Håvnekomite en. 
 
2: Vålgkomite  bestå ende åv formånn og to medlemmer. 
Det å ret det byttes 2 medlemmer i Håvnekomite en byttes det 1 medlem i Vålgkomite en. Neste å r byttes det 
2 medlemmer i Vålgkomite en.                                                             
(Revidert på  å rsmøtet 24.03.2015). 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Ny tekst i vedtektene: 
 
§6  Faste komitèer   
Under styret sorterer følgende fåste komite er som på  å rsmøtet velges for 2 å r åv gången: 

1: Håvnekomite  bestå ende åv 2 medlemmer i tillegg til håvnesjefen. 
Det skål være kun 1 stk håvnekomite  medlem på  vålg åv gången.  
 
2: Vålgkomite  bestå ende åv formånn og to medlemmer. 
Ett å r byttes det 1 medlem i Vålgkomite en. Neste å r byttes det 2 medlemmer i Vålgkomite en.                  
(Revidert på  å rsmøtet 04.05.2021). 
 

Forslåg 2 ble godkjent uten merknåder. 
 
 
FORSLAG 3 – ENDRING AV HAVNEAVGIFT 
 
Etter flere store oppgråderinger åv ånleggene vå re mener vi det nå  er riktig å  øke håvneåvgiften i frå 1700 
til 2000kr. Håvneåvgiften ble sist endret frå 1600 til 1700kr på  å rsmøtet i 2016 
 

Forslåg 3 ble godkjent uten merknåder.   

 

8. Fastsetting av kontingenter og avgifter 

 

Havneavgiften ble øket uten merknader fra 1700 til 2000kr etter forslag i fra styret. 

 

9. Valg 

  

Styret og komiteer for 2020 

 

Styret: 

Leder   Stian Westheim  enstemmig valgt for 2 år 

Nest leder  Kent Inge Dahl  (ikke på valg – 1 år igjen) 

Kasserer  Vervet utgår fra og med 2021 

Sekretær  Stian Ringsevjen  (ikke på valg – 1 år igjen) 

1. varamedlem Trond Arne Grindem enstemmig valgt for 2 år 

2. varamedlem Jens Henning F. Lunden (ikke på valg – 1 år igjen) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

Havnesjefer: 

Kastebukta  Oddvar Kleivane  (ikke på valg – 1 år igjen) 

Torsnes  Lasse Pershaug  (ikke på valg – 1 år igjen) 

Ulefoss Brygge Kent Inge Dahl  enstemmig valgt for 2 år 

 

Havnekomité: 

Tor Ove Ramtoft      enstemmig valgt for 2 år 

Bjarne Langeland     (ikke på valg – 1 år igjen) 

 

 

Valgkomité:  

Leder   Tor Erik Baksås  enstemmig valgt for 2 år 

Medlem  Henrik Salomonsen  (ikke på valg – 1 år igjen) 

Medlem  Håvard Øygarden   (ikke på valg – 1 år igjen) 

 

NB! På neste års valg vil det være 4 av styresammensetningen på valg. Vi må da justere 
slik at en av havnesjefene da velges for kun 1 år slik at vi igjen kommer i balanse på 
utskiftingen av styret slik det står i vedtektene.    

 

 

Referent: Stian Ringsevjen 

 

___________________________________   _____________________________________ 

  Bjørn Andersen                            Arne Olav Kåsene  
                           


