Protokoll Årsmøte Milde båtlag 2021
Nettmøte 23.03.2021 på zoom

Dagsorden
Åpning av årsmøtet og godkjenning av innkallingen
Årsmøtet ble avholdt på nett med zoom.us grunnet covid 19-situasjonen. Årsmelding 2020 med
budsjettforslag 2021 og Saker som skulle behandles i møtet var sendt ut på epost til Milde båtlag sine
medlemmer og på nettsidene mildebatlag.org en uke på forhånd.
Valg av dirigent, referent og tellekorps:

•
•
•
•
•
•
•

Dirigent; Geir Lasse Taranger
Referent; Stein Olav Drange
Tellekorps; Thomas Magnussen, Michael Riisøen
To medlemmer til å godkjenne protokoll; Rolf Smedal, Erik Lie-Nielsen
Godkjenning av fremmøtte medlemmer
Antall stemmeberettige: 29 medlemmer
Antall deltagere: 29 medlemmer

Vedtak: Innkalling, saksliste og forslag til dirigent, referent og tellekorps samt to medlemmer til å
underskrive protokollen enstemmig godkjent.

Årsberetning 2020
Leder redegjorde fra Styrets arbeid, Regattautvalget, Nøst og havne-utvalget, Jentelaget og Regnskap
2020. Noter til regnskapet ble presentert i møtet vil bli lagt ut på MB sin hjemmeside etter årsmøtet.
Vedtak: Årsmelding og regnskapet for 2020 enstemmig vedtatt.
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Saker fra styret
Sakene med forslag til vedtak var fyldig presentert i materiale sendt ut på forhånd og lagt på
nettsidene mildebatlag.org.
Sak 1: Oppdatering av Lover for Milde båtlag basert på justerte retningslinjer fra Norges
Idrettsforbund
Leder presenterte endringene i Lover for Milde båtlag, herunder etablering av kontrollkomite med to
medlemmer.
Vedtak: Forslaget til Lover for Milde båtlag i tråd med utsendt dokument enstemmig vedtatt.

Sak 2: Tilslutning til ny Sportsplan for Milde båtlag
Hovedtrekkene i Sportsplanen ble presentert, herunder behovet for å øke dugnadsinnsatsen for å
gjennomføre sprotlige aktiviteter i Milde båtlag. Kort om planen:
Formålet er å sette sportslige mål for veien videre og hvordan vi skal oppnå disse.
Mål:
– Sikker seilas
– Alle skal ha det gøy og bli bedre seilere
– Opprettholde aktivitet som regatta arrangør
– Rekruttere nye seilere fra begge kjønn og i alle aldersgrupper
– Øke deltagelsen i naboklubbenes regattaer
– Prege resultatlistenes øvre del i lokale regattaer
– Engasjere hele familien
Tilslutning: Årsmøtet sluttet seg enstemmig til forslaget til ny sportsplan for Milde Båtlag slik den ble
presentert i Årsmøte 2021.
Sak 3: Økning av dugnadsplikt for båter i havn sommer og begrenset dugnadsplikt for
medlemmer med jolle/Oselvar i Milde Båtlag
Leder gikk gjennom begrunnelsen for den økte dugnadsplikten, og hvordan den vil bli praktisert.
Vedtak: Milde Båtlags vedtekter endres slik at dugnadsplikten for medlemmer med båt i havn sommer
endres fra 10 til 15 timer i sesongen. Det innføres samtidig begrenset dugnadsplikt knyttet til sportslige
arrangement for medlemmer med jolle/Oselvar med plass i Milde båtlag på 10 timer i sommersesongen.
Vedtatt mot en blank stemme.
Sak 4: Oppdatering av Vedtekter for Milde båtlags anlegg og drift
Leder gikk gjennom de foreslåtte endringene i Vedtekter for Milde båtlags anlegg og drift, herunder
økt dugnadsplikt samt å oppheve dugnadsfritak for medlemmer over 67 år.
Vedtak: Årsmøtet vedtok de oppdaterte Vedtekter for Milde båtlags anlegg og drift som vist i utsendt
dokument mot 6 stemmer. Det var også en blank stemme.
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Sak 5: Prisjustering av havneleien i Milde Båtlag
Leder gikk gjennom begrunnelsen for å øke havneleie og leie vinter land med 10% men henvisning til
Budsjett 2021.
Vedtak: Årsmøtet godkjente en 10% økning i havneleie og leie vinter land i tråd med styrets forslag.
Dette ble vedtatt mot 4 stemmer. Det var også to blanke stemmer.
Sak 6: Innkjøp av ny RIB for å støtte opp Sportsplanen
Styret hadde lagt fram et forslag om å anskaffe en ny RIB for sikring og redning med mer knyttet til
båtlagets aktiviteter innefor en ramme på 350.000 kr.
Etter gode inspill fra Årsmøte ble saken trukket av styret. Styret vil utrede saken videre og vil kalle inn
til ekstraordinært Årsmøte senere i 2021 for behandling. Basert på innspill fra Årsmøte skal følgende
punkter utredes videre:
•
•

•

Type båt RIB/Pioner
Plan for drift og vedlikehold av båt
Kost for tilhenger må med i vedtaket

Sak 7: Kontingenter for 2022
Vedtak: Kontingentene for 2022 settes som følger; Medlem: 500 kr, Junior: 200 kr, Familie-medlem:
200 kr, Pensjonist: 200 kr. Vedtatt mot en stemme.

Budsjett 2021
Leder redegjorde for budsjett 2021 og at MB Oselvar 2021 ikke var lagt inn i budsjettet. Det er
imidlertid styret sin vurdering at både utgifter og inntekter vil være i størrelsorden 10.000,Det ble også redegjort for at kostnader til konsulent tjenester kaier kan bli noe høyere enn budsjettert,
muligens opp mot 200.000.Vedtak: Forslag til budsjett enstemmig vedtatt.

Valg av styre og utvalg
Valgkomitéens forslag ble presentert:
Leder

Geir Lasse Taranger

På valg (Velges for et år)

Nestleder

Stein Olav Drange

På valg (Velges for to år)

Økonomi

Petter Strømme

På valg (velges for to år)

Leder Regatta

Frode Nordanger

Ikke på valg (Valgt for to år)

Leder Nøst og Havn

Geir Einarsen

Ikke på valg (Valgt for to år)

Jolleutvalget (ny)

Marita Børve

På valg (velges for to år)

Jentelaget

Sissel Nilsen

På valg (velges for to år)
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Varamedlem IT-ansvarlig

Thomas Magnussen

Varamedlem WEB-ansvarlig Michael Riisøen

Kontrollkomite (ny)

Helge Holmbek og Erik
Birkeland

På valg (Velges for et år)
På valg (Velges for et år)

På valg (Velges for et år)

Regattautvalg
Frode Nordanger (L)
Kjell Totland
Bjørn Rasmussen
Berit Rasmussen
Karsten Oma
Erik Birkeland
Stein Olav Drange
Petter Strømme
Trond Aarø

Nøst og havn
Geir Einarsen (L)
Bjarne Bjørklund
Øyvind Hauge
Svein Drevsjømoen
Øyvind Nesse
Jan Fossberg
Egil Bortne
Anette Bergo

Revisor
Erik Lie-Nielsen
Valgkomite
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Jarle Magnussen
Arild Myhre

Vedtak: Valgkomitéens forslag enstemmig vedtatt.

Årsmøte hevet kl: 21:05

Erik Lie-Nielsen

Rolf Smedal
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