ERESFJORD SMÅBÅTLAG
Konto: 4106.30.09820
6470 Eresfjord

Org.nr. 980 329 062

Dato:

Referat årsmøte 23/4- 2010 i Paulen kl. 19.00
Tilstades: 11 stk
Leidulf Frisvoll, Knut Steinar Torhus, Arne Vike, Jostein Øverås, Vegard Ø. Lied, Bjørg Anne
Vike, Svein Rekdal, Bård Øverås, Kim Ivo Lervold, Modolv Torhus og Bjørn M. Øverås
1. Innkalling sendt ut via post til alle medlemmar; ingen merknader og godkjent.
2. Årsmelding: godkjent med tillegg at vi får med kven som er på valg i styr og stell.
3. Valg: Innstillinga frå valkomiteen godkjent. (lagt fram i eget skriv) Dei hadde også forslag
om litt endring i sorteringa av kven i styret som velges når. Styret får i oppgave å tilpasse
dette ved endring av ordlyd i våre vedtekter, spesielt ref paragraf 5. Endringa legges fram
for årsmøtet i 2011.
Valgt på årsmøtet denne gangen:
Jan Petter Angvik,
velges for 1 år
på valg i 2011
Vegard Øverås Lied velges for 2 år
på valg i 2012
Leidulf Frisvoll
velges for 2 år
på valg i 2012
Varafolk:
Tor Erik Aarstad
velges for 2 år
på valg i 2012
Aslak Nerås jr.
velges for 1 år
på valg i 2011
Valkomite: (med rullerande opprykk)
Bård Øverås (leder) velges for 2 år
på valg i 2012
Kim Ivo Lervold
velges for 1 år
på valg i 2011
Eivind Fjelstad
velges for 3 år
på valg i 2013
Styret har etter dette følgjande medlemmer:
Modolv Torhus (ledar), Bjørn M. Øverås (kass), Jan Petter Angvik,Vegard Øverås Lied og
Leidulf Frisvoll. Vara: Tor Erik Aarstad og Aslak Nerås jr
.
4. Rekneskap: Lagt fram i revidert stand og godkjent.
5. Eventuelt: Modolv orienterte om siste planar for utviding av hamna med fleire plassar. Vi
har gjort avtale om innkjøp av 36 meter med flytebrygger frå eit oppdrettsanlegg. Desse
legges ut langs vegsida av hamna. Om muleg slik at vi kan ha båtplassar på begge sider av
flytebrygga. Prispolitikk for nye og gamle plassar vart lufta. Og at vi bør gjere kjent for
folk i bygda om at det kan bli ledige båtplassar, underforstått at lokalfolket blir prioritert
framfor andre interesserte båtplasskjøparar.
Plattingdans; sjekker ut mulege datoar i forhold til andre arrangement i ”nærområdet”.
Det vart servert kaffe og kaker under årsmøtet
Møtet slutt kl. 22
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