
Referat fra ekstraordinert Arsmgte i Breivika bAthavn
8. april 2O1O kl 19.00 i Klubbhuset ved Floro Stadion

Vidar Gr@nnevik apnet motet med 6 orientere om bakgrunnen for at dette mgtel ble
holdt.

Sakliste:

1. Reqistrerinq av oDDmotte medlemmer

1. Vidar Gronnevik, 1 betplass
2. KjellAtle Reksten, 2 betplasser
3. John Reksten, 1 batplass
4. Jarle Jacobsen, 2 betphsser
5. Solve Helle,2 batplasser
6. ceir Atle Helle, 2 batplasser
7. Oddvar Folkedal, 2 batplasser
8. Rune Eick, 1 batplass
9. Bjame Aldeholm, 1 betplass
10. Kristoffer Froyen, 1 bitplass
'11. Reidar Reksten, 1 betplass
12. Egil Strommen, 1 betplass
13. Ole Petter Froyen, 2 be$lasser
14. Arne Helle, 1 betplass
15. Zier Vuijk, I batplass
16. Morten qatingbo,2 batplasser
17. Kolbjorn @vrebotten, 1 batplass
'18. Johan Petter Thue, I batplass
19. Vidar Solvang, 1 batplass
20. Jarl Drengenes, I ba$lass
21. Alf Lango, 2 be$lasser
22. Jakob Holme, 1 betplass
23. Asbjorn Faye, 1 batplass
24. Johnny Andersen, 1 batplass
25. Rolf Russoy, 1 batplass
26. Hallgeir Solheim, 1 betplass
27. Helge Kristiansen, 1 batplass
28. Gunnleif Hollevik, I batplass
29. Stein Are Gjerde, 1 betplass
30. Edvin Hillersoy, I batplass
31. Erling Olsen, 1 bAtplass
32. Einar Jacobsen, 1 batplass
33. Per Arne Solheim, 1 batplass
34. Harald Osland, I batplass
35. Janne Kaarb6, 1 b6tplass
36. Solve Brend6, 1 batplass , \
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37. Arne Bredesen, 1 baFlass
38. Madin Inge Kjerpeselh, 2 beglasser
39. Knut Skorpen, 1 batplass
40. Tor Melver. 1 betolass
41. Arvid Stavang, 1 baFhss
42. Atle Bjerck, 1 batplass
43. Arve Furesund, I baFhss
44. Bjom Egil Sunde, 1 betphss
45. Svein Larsen, 1 baFlass
46. Sigfred Nottingnes, 1 batplass

/1.
Totalt SSmedlemmer personlig frammott. (tl 
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Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent mot 4 stemmer.

3. Valo av moteleder

Arsmotet foreslo Harald Osland og Vidar Gronnevik som alternativ som moteleder.

Harald Osland fikk 5 stemmer
Vidar Gronnevik tikk 49 stemmer
1 person stemte blankt

Vedtak: Mdar Gronnevik ble valgt som moteleder.

4. l&!S 3ylgfe!g!l!

Arsmotet toreslo Biorn Egil Sunde og Kjell-Atle Reksten som alternativ som referent.

Bjorn Egil Sunde fikk 4 stemmer
Kjell-Atle Reksten fikk 5'l stemmer

Vedtak: Kjell-Atle Reksten ble valgt som referent.

5. Valq av to medlemm€r fil e siqnere orotokollen sammen m€d moteleder

Vedtak: Johan Petter Thue og Harald Osland valgt enstemmig.
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6. Adqanq til a stemme med fullmakt

Det foreslas for det ekstraordin€re arsmgtet at medlemmer kan reoresenteres ved
skriftlig fullmakt og stemme i.h.t. egeuegne medlemskap/andeler 09 dokumenterte
fullmakter.

Vedtak: Vedtatt mol 5 siemmer, '1 person stemte blankt.

Innkomne fullmakter ble presentert som f@lger:

1. Tor Olav Klokkernes med fullmakt for Vivian Nekkoy, 1 betplass
2. John Posthoorn med fullmakt for Eva Larsen, 1 batplass
3. Johan Petter Thue med fullmakt for Sture Thorgaard, 1 belplass
4. Einar Jacobsen med fullmakt for Rose-Mari Eimhjellen, 1 bAtplass
5. Kjell-Atle Reksten med fullmakt for Edvin Austbo, 2 betplasser
6. Kjell-Atle Reksten med fullmakt for Asbjorn Larsen, 2 betpbsser
7. Kjell-Atle Reksten med fullmakt for Steinar Holme, 2 batplasser
8. Kjell-Atle Reksten med fullmakt for Arvid Klokkernes, 1 batplass
9. Kjell-Atle Reksten med fullmakt ior Torleif Reksten, 1 betplass
10. Kjell-Atle Reksten med fullmakt for Dag Einebarholm, I batplass

Medlemmer oresentert med fullmakter er 13 stk. Totalt antall stemmer i den
resterende del av det ekstraordin@re Arsmotet blir da 68 stk.

7, Vedtektsendrinqer

Det foreslas for det ekstraordinare ersmotet at det foretas folgende endringer
i Vedtektene for Breivika Bethavn:

a)

52. Arsmote

D€t behandlede avsnitt endr€s til:

Bryggelaget holder arsmote innen utgangen av februar maned. Medlemmene
innkalles med minst 8 dager varsel ved annonse i lokalavisene eller ved skriftlig
innkalling til alle medlemmene. Er det forslag til vedtektsendringer fra medlemmer eller
styret, sender styret ut forslagene skrifllig til alle medlemmene sammen med
innkallinoen.

Vedtak: Vedtatt enstemmig. ' ..' rLt ' "----'--
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D)

54. Medlemskap; rettigheter og plikter

Det behandlede avsnitt endres til:

4. Eier av fast betplass har lik rett som ikke medlemmer ved utlysning av ny bAtplass.
Bytte av batplasser internt ihht bytteliste skal foretas tor et salg. Hvert medlem kan
kun eie to plasser. Det er ikke til latt a leie ut mer enn en plass.

Vedtak: Vedtatt enstemmig.

I moteinnkallinqa var folqende vedtektsendrino foroslatt:
Hver batplass skal betale for fullt medlemskap, inkludert dugnadsforpliktelser.
Eier av to batplasser/andeler har ogs6 to stemmer pe Arsmotet. Medlemmer som
ikke har anledning til e mote pe ersmotet, kan representeres ved skriftlig fullmakt og
stemme i.h.t. egeuegne medlemskap og dokumenterte fullmakter.

Arsmotet tok opp drofting av om det bor vere begrensning i antall fullmakter som en
person kan ha og det ble votert over to alternativ:

Hver fullmektig kan maksimum representere 1 medlem med fullmakt

Dette alternativet fikk 11 stemmer

Hver fullmektig kan maksimum representere 5 medlemmer med fullmakt

Dette alternativet fikk 57 stemmer

Avsnittet i vedtektene ble derved endret som folqer:

Hver betpbss skal betale for fullt medlemskap, inkludert dugnadsforpliktelser.
Eier av to betplasser/andeler har ogs6 to stemmer pa arsmotet. Medlemmer som
ikke har anledning til e mote pe ersmotet, kan representeres ved skriftlig fullmakt og
stemme i.h.t. egevegne medlemskap og dokumenterte fullmakter. Fullmektig kan
maksimum reDresentere 5 andre medlemmer med fullmakt.

c)

57. Vedtektsendringer

Det behandlede avsnitt endres til:

Forandring av vedtekter kan kun skje med 2/3 flertall av de frammutte pe lagets
ersmste eller pA ekstraordinart arsmote. Forslag til vedtektsendring me sendes
slyret innen utgangen av desember mened og medlemmene skriftlig senest 8 dager
for Arsmotet.

Vedtak: Vedtatt enstemmig. 
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8, Kontindent, slippinq , duqn.d

Arsmstet drsftet fastsettelse av kontingent, slipping og dugnad med utgangspunkt i
to alternativ:

Alternativ 1:

'1. Slipping: 300 kr. pr. 3 dager pr. gang for medlemmer. For ikkemedlemmer kr. 1000
pr. 3 dager. Alternativt ma kontingenten okes med ytterligere 200 kr. pr. medlem
pr. ar hvis ikke betaling for slipping innfores.

2. Kontingent: Styret foreslar en generell okning av kontingenten til 700 kr. for
avsetning til rehabilitering og fremtidig vedlikehold av anlegget ibathavna under
forutsetning av at pkt.6.1 vedtas.

3. Dugnad i ar foresEs til 2 timer og 150 kr. i avgift pr. time for dugnad som ikke er
utfsrt.

Dette alternativet fikk 27 stemmer.

Alternativ 2:

1. Slipping for medlemmene er gratis.
2. Kontingenten okes til kr 700 pr ar.
3. Dugnad i 6r blir som for 3 timer. Det er lite effektivt a mote opp kun for 2 timer.

150 kr i avgift per time. Dei som ikke er i Flors noen av dei 4 dagene det er satt
opp dugnad, skal kunne fa uifore dugnad pa andre tidspunkt etter avtale med
bryggesjet.

Dette alternativet fikk 41 stemmer og ble sabdes vedtatt.

9, Valo

Vedtak: Dette punktet gikk ut, da alle tillitsvalgte verv er besatt.

Floro 8. april 2010
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