Protokoll

Årsmøte Oslofjorden båteierunion
2018

Sted: Kumlegården Drøbak 11.03.2018 Kl. 1200
Tilstede: 23 representanter

Dagsorden.
Godkjenning av innkalling og dagsorden
1. Styrets beretning
2. Årsregnskap i revidert stand
3. Saker og fremlegg
4. Fastsetting av kontigent
5. Budsjett
6. Valg

Leder Trond Larsen ønsket velkommen og spurte møtet om det var noen
bemerkninger til innkalling og dagsorden
Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden
Forslag Møteleder: Trond Larsen Enstemmig
Forslag referent: Rune Werring Olsen Enstemmig

1. Styrets beretning
Kasserer Tor Erik Andreassen spurte møtet på grunn av tid til disposisjon, om det var
greit at man tok for seg høringsuttalelsen til OBU vedr endring i forskrift om

merverdiavgiftskompensasjon til frivillige organisasjoner før man gikk gjennom
beretningen.
Årsmøtet hadde ingen innvendinger, og kasserer gikk så gjennom høringsuttalelsen.
Årsmøtet hadde ingen spesielle bemerkninger og godkjente denne i den form den var.

Leder Trond Larsen gikk så gjennom beretningen punkt for punkt
Her fremkom det at det var utfordringer å få gitt ut magasinet Båteieren, både med å
få samlet nok stoff og tilfredsstillende annonseinntekter.
Det ble en kort diskusjon om hvilken form magasinet burde ha
Årsmøtet var enstemmig enig i at Båteieren gis ut på nettsiden i stedet for trykksak.

Videre ble det fokusert på behandling av plastavfall og de utfordringer plast har i
kretsløpet.
Her fremkon det erfaringsutveksling fra flere båtforeninger son hadde ryddedager i
kombinasjon med sosiale tiltak

Fra Nabbetorp båtforening ble det orientert om at det var igangsatt innsamling av
midler til beredskapasbåt i Østfold for å få effektiv søk etter personer under vann.
Viste så til skriv fra båtforeningen om saken.

Lunsj Kl 1340
Beretning ble med forslag på endring av Båteieren, innlegg om momskompensasjon,
strandrydding og Nabbetorp
Enstemmig godkjent

2. Årsregnskap i revidert stand
Kasserer Tor Erik Andreassen fremla for årsmøtet regnskap med revisjonsberetning
for 2017
Godkjent uten bemerkning.

3. Saker og fremlegg
Søknad fra Simensbråten båtforening om æresmedlemskap for sin tidligere formann i
foreningen
Arne Kristian Steck som tilfredsstiller de krav OBU sine vedtkter stiller til æresnål og
diplom.
Trond Larsen leste opp begrunnelsen for årsmøtet og at styret i OBU tiltrer forslaget
enstemmig.
Årsmøtet godkjente forslaget enstemmig

4. Fastsettelse av kontigent
Ingen forslag til endring av kontigent

5. Budsjett 2018
Kasserer Tor Erik Andreassen fremla for årsmøtet budsjettforslaget for 2018
Godkjent uten bemerkning

6. Valg
Trond Larsen leste opp valgkomiteens innstilling for de som var på valg i 2018:
Trond Larsen

Leder. Gjenvalg 1 år

Korn Heine Aas

Styremedlem. Gjenvalg 2 år

Kjetil Heineberg

Styremedlem. Ny 2 år

Finn Arne Johansen Vara. Ny 1 år

Samtlige ble valgt enstemmig

Trond Larsen takket så for fremmøtet og årsmøtet hevet kl 1440.

Referent
Rune Werring Olsen

