
ÅRSMØTE HAUKNES MARINA SØNDAG 12.4.2015  HAUKNES 

SKOLE. 

 
1. Åpning av leder Leif Helge Vassvik som ønsket medlemmer velkommen. 

 

2. Godkjenning av innkalling. Ok ingen kommentarer 

 Godkjenning av sakliste Ok ingen kommentarer 

 

3. Dirigent:   Sverre Kalstad 

 Referent:   Steinar Kristensen 

  Underskriving av protokoll Paul Gulliksen-Gunnar Kalstad 

 

4. Årsmelding ble opplest med følgende kommentarer: 

Spørsmål om årsmelding/regnskap/budsjett kunne bli lagt ut på hjemmesiden 1 

uke før årsmøte ,og sende det ut på mail til de medlemmer som vi har 

mailadressen til .Info om dugnader henges opp på Info Tavle i havna 

Årsberetning OK   

 

5. Regnskap opplest:  Ok enstemmig godkjent. 

Spørsmål om kameraovervåkningen fungerte da det er en del kostnader ved den  

og den fungerer ok.Ble også spurt om restanse på leie båtplasser/naust og Hans 

Olav orienterte at de fleste har betalt leien. 

 

6. Budsjett opplest:  

 Budsjett:OK enstemmig godkjent 

 Spørsmål om lån som Marinan har og Hans Olav orienterte og henviste til 

årsmøte i 2014. Ble også orientert om en eventuelt utvidelse av havna inn mot 

byen med 10 naust noe som vil ha stor betydning for økonomien for havna ,men 

det må først bli godkjent av kommunen og søknad er innsendt for 1 års siden. 

 

7. Innkommende forslag: Ingen forslag kommet inn i år. 

 
 

 

8. VALG Styre Hauknes Marina 2015 
 

Hans Olav Hind  Kasserer 

 Steinar Kristensen  Styremedlem 

 Sverre Kalstad  Sekretær/nestleder 

 

 Enstemmig valgt for 2 år 

 

Valgkomite: 

Bjørn Jarle Beck og Øyvind Sætran for 2 år 

 

Revisor: 

Dan Roger Nerdal 

 

 



Eventuelt: 

Styret orienterte om fyrlykt som står på Hauknesodden noe som marinaen får overta 

når den skal fjernes av kystverket og  om fremdriften angående klubbhuset og slipen. 

Det kom også ønske om at fyllingsbryggen må få bedre fendring dette ser styret på. 

Det ble også orientert om at styret vil lage nye kontrakter for båtplasser da de gamle er 

gått ut på dato.  

 

Oppmøte:16 medlemmer + 6styremedlemmer 

 

Protokollunderskrivere: 

 

Paul Gullelsen       Gunnar Kalstad

     

 


