
Skjærhalden båtforening - forslag til årsmøte 2023 

 Forslagsstiller Forslag Vedtak 

1. Svein Olav 
Pedersen 

Lovendring §3 andre avsnitt: 
 

• §3; Styret er beslutningsdyktig når 3 medlemmer er til 

stede. Dette bør endres til minimum 5. Det vises også til 

forslag om styreforsikring. 
 

Lovendring § avsnitt 4 
 

• § 4; Fullmakt til person i samme husstand / familie kan 

godkjennes. 
 

Ref: Lov om aksjeselskaper (aksjeloven) § 5-2.Aksjeeiernes 

rett til å delta på generalforsamlingen. Fullmektig 
 

(punkt 1) 
 

Endring av tekst i vedtektene: 
 

8. Feil i vedtekter for skjærhalden båtforenings småbåthavn: 
 

Båtplassen innløses mot innbetalt innskudd når medlemskap 

i foreningen opphører, for eksempel ved flytting. 

 

 

2. Sverre Georg 
Jensen 

Årsmøte vedtar at det tegnes ansvarsforsikring for styret og 

dets medlemmer. 

 

3. Erik Nordum Informasjon til medlemmene bør sendes ut pr e post eller 

annet og ikke bare publiseres på hjemmesiden . 

 

4. Erik Nordum Jeg ber det nye styret i løpet av 2023 vurdere om tiden er 

inne til å organisere virksomheten annerledes enn 

tradisjonell dugnadsbasert foreningsdrift ved å f.eks ansette 

en person i deltidsstilling som driftsansvarlig/dagligleder . 

 

5. Svein Trulsen Skjærhalden båtforening bør sette sammen en 

gruppe for å vurdere å ansette en person i fast 

deltids stilling. Arbeidsoppgaver bør være både av 

administrative og praktiske oppgaver. Gruppen 

skal bestå av en fra styret, (kasserer ville vært 

naturlig da denne sitter med økonomioversikten), 

to medlemmer uten verv og en fra havneutvalget. 

Gruppen bør få som mandat å se på en evt 

stillingsstørrelse og stillingsinstruks ut fra 

foreningens økonomi i fremtiden. 

 

6 Arne Nystrøm Foreslår at antall p-plasser for medlemmer økes med inntil 

fire plasser. 

 

7. Svein Trulsen Valgkomiteen må legge frem sin innstilling til 

valget senest 1 uke før Årsmøtet.  
 



8. Svein Trulsen Skjærhalden Båtforening gjennomfører et 

halvårsmøte etter endt sesong i sept/okt. På 

Halvårsmøtet skal styret informere om saker som 

har vært oppe i styret det siste halvåret, inkl. en 

økonomirapport (muntlig). 

 

9. Svein Trulsen I tillegg til de vente-, og byttelistene vi har, må 

plassansvarlig legge frem en utleieliste innen 

1.mai På leielisten skal det fremgå hvem som har 

leid hvilken plass og evt hvilke plasser som fortsatt 

står ledig for å leies 

 

 


