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Årsmøteprotokoll   

Dato Tidspunkt Sted 

08.02.2018 19.00 Klubbhuset HSF 
Referent 

Finn Sæther 
Deltakere 

30stemmeberettige ihht telleliste 

 

Sak Sak 

1 Godkjenne de stemmeberettigede. 
30 stemmeberettige ihht liste 

2 Godkjenne innkallingen og saklisten.  
Godkjennes 

3 Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen  
Dirigent; Rune Lande  
Medlemmer til å underskrive protokollen; Eirik Østbø og Edvard Ringen 

4 Årsberetning 
Godkjennes 

5 Behandle foreningens årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 
1) Jollegruppen presenteres av Finn ihht saksliste og presentasjon på nettet 

Frank H etterlyser rekruteringsarbeid av både seilere og jolleforeldre. 
2) Kjølbåtgruppen presenteres av Tore ihht saksliste på nettet 

Det har vært noen felles arrangementer. 
Foredrag om strøm i båten 
Trimm av rigg og seil 
HC-seilas 
Pinsetur 
Topptur, med utdeling av vimpler 
Byggeaktiviteter 

3) Anleggsgruppen presenteres av Frode ihht saksliste og presentasjon på nettet 
Kommentar om at drenering av plen bør sees i sammenheng med parkeringsplassen. 
Det kan kanskje søkes om midler ettersom dette området benyttes til barneidrett. 

4) Markedsgruppen presentertes ikke 
Årsberetningene godkjennes 

6 Behandle forslag og saker 
a) Oppgradering flytebrygge, presentasjon på nettet 

 
Innskudd på nye båtplasser økes 
Spørsmål om hvor lang anleggsperioden blir? 2-4uker 
Spørsmål om det blir øket innskudd på nye båter uansett anskaffelse av brygge? Ja, 
prisen har vært lik i flere år og det kommer løpende vedlikehold. 
Spørsmål om nedskrivningen av innskuddet? Samme nedskrivning som tidligere. 
Ingen stemmer mot, åpenbart flertall for. 
 
Styret foreslår å bytte ut eksisterende flytebrygge i ny brygge fra Valen Marina. 
Etter at mottatte tilbud er vurdert er det kommet inn at alternativt tilbud som er 
vesentlig mye lavere, med like produkter 
Einar B insisterer på at prisdifferansen er på 210.000,-! Styre svarer at differansen er 
lavere. 
Erik Ø spør om hvis styret ikke får godkjenning for å anskaffe brygge hvor lang tid tar det 
da før ny brygge kommer på plass? Styret svarer at i så fall forkastes prosessen 
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fullstendig og vi begynner eventuelt helt på nytt. 
Edvard R foreslår å forkaste prosessen som har vært. Det stemmes ikke umiddelbart 
over forslaget. 
Erik Ø spør hva som er alternativene? Rune L svarer at enten fortsetter styret prosessen 
med Valen Marina eller så forkastes forslaget fra styret. 
Nils Kåre R Hva er forskjellen på tilbudene? Det tilbudet som ble forkastet i prosessen 
var av svakere kvalitet og til høyere pris. Det tilbudet som kom inn i ettertid var av samme 
kvalitet men til lavere pris. 
Avstemning om styret skal kjøpe brygge til fremforhandlet pris: Ingen stemmer for, 
flertallet stemmer mot. 

b) Medarrangør eller Arrangør for regattaene Askøy Doublehanded og Haugesund 
Race Weekend 
Ingen melder at de ønsker å ta ansvaret for arrangementene. 
Frank H melder at det synes han er trist. 
Styret avgjør hva de gjør. 

c) Informasjon om byggeaktivitet i nabolaget 
Informasjon om Friluftsrådets planlagte aktivitet. Denne berører ikke Seilforeningen 

d) Endringer av havnevedtektene 
Einar B melder at han har hatt kjetting og sjakler i 12år og han har ikke hatt noen 
problemer., men han fjerner sin kjetting/sjakkel 
foreslått §7. Et medlem(ektepar) kan kun disponerer en båtplass og har en dugnadsplikt. 
Endres til §7. Et hovedmedlem kan bare disponere en båtplass og har dugnadsplikt. 
Forslaget godkjennes 

e)  Innkomne forslag: 
- Melde foreningen inn i Frihavnsordningen 
Erik Ø forklarer at foreningen betaler 300,- for å melde foreningen inn. De medlemmene 
som ser at de skal besøke andre havner som er medlem, betaler 100,- for vimpel og 
oblat og kan dermed besøke de andre havnene uten å betale for plassen. 
Forslaget stemmes over, ingen i mot flertall for 
Erik Ø får ansvaret for å administrere ordningen. 

7 Fastsette medlemskontingent.  
Ingen endringer vedtas 

8 Vedta foreningens budsjett.  
Budsjettet godkjennes 

9 Behandle foreningens organisasjonsplan og handlingsplaner 
Rune L påpeker at kommentaren tidligere om at drenering av pren og utbygging av 
parkeringsplass bør koordineres er en endring av handlingsplanen. 

  

http://www.frihavne.com/
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10 Foreta følgende valg:  
a) Styret stiller til gjenvalg 

Frank H kommenterer at styret består av eldre mennesker. Frank H sier at han mener at 
styret ikke gjør en god jobb ettersom jolle-aktiviteten er fallende og foreningen har 
derfor et problem. 
Frank H foreslår at styret får fortsette i tre måneder, mens det hentes inn ressurser fra 
forbundet til å endre styret. 
Edward R foreslår at vi gjennomfører valget som planlagt. 
Ordstyrer sier at innspillet er av avgjørende karakter og ikke meldt inn på forhånd og at 
vi derfor ikke kan stemme for eller mot. 
Årsmøtet gjennomfører allikevel en prøveavstemning, 3 for Frank sitt forslag, vesentlig 
mot. Innspillet legges dødt. 
Styret anmodes om å alikevel hente inn informasjon fra seilkrets og forbund. 
Gjenvalget akklameres. 
Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan  

b) 2 revisorer.  
Rune Lande og Runar Skarstein 

c) Valgkomite. 
Ettersom leder i fjor ble valgt inn på odde tur har vi nå hverken leder eller nestleder som 
trer ut av styret. Inger Lise Breivik ønsker å forlate valgkomiteen.  Vi må dermed velge 
inn to medlemmer.  
Nils Kåre Rovik og Irene Børgesen velges inn 
Medlemmer fra før er: 
Leder Jarle Østenstad 
Medlem Frank Henrikse 
Medlem Nils Kåre Rovik 
Vara Irene Børgesen 

 Årsmøtet avsluttes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
------------------------------------------   ------------------------------------------ 
Erik Østbø      Edvard Ringen 
Dato/sign      Dato/sign 
 


