
 
Referat fra årsmøtet 2015 i FaBåt 20. april 2016 kl. 18.00 i klubbhuset på Fagerstrand. 

 
Fra Styret: Tor H. Vestnes, Thor E. Johansen, Espen Solvik, Erik Jakobsen, Leif T. Kongshaug og John Wilson. 
 
Tilstede medlemmer med båtplass: 32 stemmeberettigede 
 
Fullmakt: Det var innlevert 5 fullmakter fra medlemmer, som Styret og et annet medlem representerte. 
 
Til behandling: 
 
Sak 1. Konstituering. 

Formannen ønsket velkommen og innledet med litt informasjon om året som har gått. 
 
Møteleder ble valgt, Tor Henrik Vestnes og referent ble valgt, John Wilson. 
Til å signere protokollen: Per Arne Nordsveen og Jarle Sjøen. 
Til tellekorps ble valgt: Arnt-Olav Håøya og Christian Bjørnstad. 
 
Det var ingen bemerkninger til innkalling eller dagsorden. 
 
Enstemmig godkjent 

 
Sak 2. Årsmelding fra Styret. 

Årsmeldingen ble gjennomgått punkt for punkt med følgende kommentarer: 
 
Strøm på bryggene: Kasserer som også er el-ansvarlig i havnen informerte litt om planlagte arbeider og 
hva man kan forvente av leveranse av strøm til bryggene.   
 
Det var ingen spesielle kommentarer eller spørsmål. 
 
Årsmeldingen ble deretter enstemmig godkjent  

 
Sak 3. Regnskap 2014, revisors beretning, vedtak om anvendelse av overskudd eller dekning av tap. 

Regnskapet ble gjennomgått og kommentert.  
Under utgifter punkt 23. Utgifter båtopplag ble det bedt om en spesifisering av disse utgiftene. Kasserer 
informerte hva dette inkluderte og opplyste videre at tidligere år ble regnskap for opplaget lagt i eget 
delregnskap, som viste inntekter og hvilke utgifter det dreide seg om. 2009 var siste året med dette da 
Årsmøtet vedtok at man ikke trengte dette annet enn beløp i Resultatregnskapet evnt. tatt med punkt 

under Noter. Kasserer foreslo at det ble for fremtiden tatt med egen note i resultatregnskapet. 
 
Det ble opplyst at ved samme fremtidige økonomi som fjorårets er moloen nedbetalt i løpet av 4 til 5 år. 
 
Årets underskudd ble enstemmig godkjent overført til foreningens videre drift. Vår årsmøtevalgte revisor, 
Nils Tvedt, leste revisjonsberetningen. Styret ble deretter innvilget ansvarsfrihet for regnskapet 2015. 
 
Regnskapet ble enstemmig godkjent 

 
Sak 4. Fastsettelse av kontingenter, gebyrer, dugnads godtgjørelse, andre godtgjørelser. 

I oppsettet til kontingenter, gebyrer etc. var Vaktgebyr ved uteblivelse av tildelt vakt falt ut. Dette beløpet 
er kr. 2.000,- pr. uteblivelse. 

Kontingenter, gebyrer, leiepriser og andre godtgjørelser ble enstemmig vedtatt i 
overensstemmelse med styrets innstilling med tillegg av nevnte vaktgebyr 

Sak 5.   Budsjett for 2016 
Det ble fremhevet at i budsjettet var beløp for Medlemskontingent feil, dette skal være kr. 168.000,- 
Det kom spørsmål om strøm på molo-bryggene og det ble opplyst at lysstolper blir byttet ut med nye. 
Styrets forslag til budsjett for 2016 ble enstemmig godkjent med nevnte endring  

 
Sak 6. Forslag til årets Årsmøte 

Under forslag til vedtektsendring hadde det også sneket seg inn fjorårets 2. gangs behandling vedr. 
Vedtektenes §7, avsnitt 2, På ordinært Årsmøte skal disse sakene behandles: 
 



 
Dette forslaget ble strøket siden det ikke var relevant. 

 
Styrets forslag til medlemskap i KNBF og endring av Vedtektene 

  
Styret foreslår at FaBåt melder seg inn i KNBF og styret foreslår følgende endringer i Vedtektene. 

 
§ 2. Formål 
Foreningens formål er å fremme det individuelle og samlete båtlivs interesser på vegne av medlemmene og 
allmennheten, derunder å  
1) Virke for etableringen av og forestå driften av fritidsbåthavner 
2) Virke for utbredelse av fritidsbåtlivet som rekreasjon og kystkultur 
3) Virke for utbredelse av kunnskap om sjøvett, sikkerhet, kystkultur og marint miljøvern, ivareta 

medlemmenes og allmennhetens interesser og rettigheter til bruk av skjærgården, sjøen og havet som 
rekreasjonsområde og til annen privat fritidsbasert utnyttelse 

4)   Samarbeide med så vel andre private organisasjoner som med offentlige myndigheter til fremme av 
båtlivets og båtfolkets interesser. 

  
Foreningens formål er ikke-økonomisk og eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den 
utstrekning det ikke avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen 
til tilsvarende formål. 
  
§ 4. Medlemskap 
Endre båtplasseier til medlem med båtplass. I punkt c. ta bort Norsk Tankanlæg AS (Norol, Statoil og Lågøya 
Vel) 
  
§ 5. Medlemmenes plikter 
I punkt e. endre båtplasseier til medlem med båtplass. 
  
§ 7. Årsmøte 
Endre båtplasseiere til medlemmer med båtplass. 
  
§ 9. Endringer i vedtektene 
Slette fra der det begynner med; Medlem som ønsker etc. (Unødig gjentakelse.) 
  
§ 10. Foreningens oppløsning 
Forslag til ny § 10: 
Oppløsning av foreningen kan kun skje ved vedtak på ordinært årsmøte etter at saken har vært utsendt til 
medlemmene med innkallingen.  Vedtaket om oppløsning må ha ¾ flertall.  Reversering av 
oppløsningsbeslutning krever simpelt flertall. 
  
Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, med ansvar for 
foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for den praktiske likvidasjon av 
foreningen.  Vedtektenes øvrige bestemmelser får også tilsvarende anvendelse under avviklingen. 
  
Ved oppløsning og likvidasjon av FaBåt skal eventuelle restverdier, etter tilbakebetaling av alle kreditorer, 
inklusive medlemmer med båtplass, tilføres samme eller lignende formål etter nærmere bestemmelser. 
Innskudd i forbindelse med medlem med båtplass skal tilbakebetales før realisering av likvidasjon. 
  
§ 11. Tilslutning til Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) 

1. Årsmøtet bestemmer til enhver tid tilslutning til KNBF. Så lenge FaBåt er tilsluttet KNBF skal 
Forbundets vedtekter følges i saker som angår forholdet mellom Fabåt og Forbundet. 

2. Styret utpeker utsending til KNBF sitt årsmøte i regionen. Denne skal være en fra det sittende styre. 
3. Styret velger FaBåt’s utsendinger til Båttinget. 

  
§ 12. Tvister/verneting 
Endre Ytre Follo til Follo tingrett 
  
Tidligere § 11 slettes fra Vedtektene og innlemmes i nytt oppdatert Havnereglement. 

Tidligere § 12 og 13 slettes fra Vedtektene og innlemmes i nye oppdaterte leiekontrakter. 

Formannen opplyste om at vi opp gjennom årene har utvidet og endret formålet uten at det er formelt 
vedtatt på noe årsmøte, før nå. 



 
Andregangs behandling enstemmig godkjent 

Sak 7. Valg av styret, valgkomité, revisor og komiteer. 
Styret 2016 er som følger:  

Formann i valgkomiteen leste innstillingen til valget som følger: 
John Wilson Sekretær Gjenvalg for 2 år 
Leif T. Kongshaug Vaktsjef Gjenvalg for 2 år 
Espen Solvik Dugnadsjef Gjenvalg for 2 år 
Tore Gulbrandsen Revisor Ny for 1 år 
Ole Jørgen Roven Valgkomité leder Gjenvalg for 1 år 
Wiggo Larneng Valgkomité Gjenvalg for 1 år 
Rune Holte Seilingskomité (formann) Ny for 1 år 
Rune Bucher Seilingskomité Ny for 1 år 

Styre 2016  
Tor Henrik Vestnes Formann  På valg i år 2017 
John Wilson Sekretær Gjenvalg På valg i år 2018 
Thor Egil Johansen Kasserer  På valg i år 2017 
Leif T. Kongshaug Vaktsjef Gjenvalg På valg i år 2018 
Erik Jakobsen Havnesjef  På valg i år 2017 
Espen Solvik Dugnadsjef Gjenvalg På valg i år 2018 

Komiteer 2016: 
Per Arne Nordsveen Dugnadsassistent Gjenvalg På valg i år 2017 
Tore Gulbrandsen Revisor Ny På valg i år 2017 
Ole Jørgen Roven Valgkomité leder Gjenvalg På valg i år 2017 
Wiggo Larneng Valgkomité Gjenvalg På valg i år 2017 
Rune Holte Seilingskomité (leder) Ny På valg i år 2017 
Rune Bucher Seilingskomité Ny På valg i år 2017 
 
Alle ble valgt med akklamasjon 

 
Fagerstrand 15. mai 2016 

 
 
 
 

John Wilson (sign.) 
Referent 

Per Arne Nordsveen (sign.) 
B059 

Jarle Sjøen (sign.) 
M057L 

 
(Under Sak 8 eventuelt?) Formannen ønsket på vegne av Fagerstrand Båtforening å gi vår mangeårige 
Årsmøtevalgte Revisor Nils Tvedt, foreningens høyeste utmerkelse, vår emalje nål i gull som et uttrykk for vår 
takknemlighet for hans innsats. 
 
Etter det formelle årsmøtet var avholdt Ole Jørgen Roven, en oppsummering av fjorårets klubbseilaser og 
samtidig ble det vist en liten presentasjon på storskjerm. Det ble også informert litt om årets seilaser som foregår 
delvis om våren og avsluttes med flere høstseilaser. Resultatet av seilasene ble følgende: 
 

1. Dag Bjørnsen, Siahgahay 
2. Line Rødseth, Red Dingo  
3. Kåre Anderssen, Naviculare 

 
Seilaspremiene ble delt ut av Ole Jørgen Roven. Både Line Rødseth og Kåre Anderssen var fraværende så 
deres premier blir overrakt på et senere tidspunkt av ny Seilingskomité (leder) Rune Holte. 
 
Ellers presiserte Nils Tvedt at Styret har nedlagt en kjempejobb og synes at Årsmøtet bekreftet dette. Årsmøtet 
tilsluttet seg dette med akklamasjon. 


