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Store Milde, 12.03.2023 
 
Saker fra styret til Årsmøte 2023 

 
 
 
Sak 1. Prisjustering av havneleien i Milde båtlag 
 
Bakgrunn: Grunnet generell prisstigning i perioden og økte utgifter knyttet til vedlikehold og drift av 
havnen foreslår styret en økning på 5% for havneleie og for leie vinter land for Budsjett 2023.  Det 
legges deretter opp til at pris justeres årlig i tråd med generell prisstigning i samfunnet. 
 
Saken krever vanlig flertall. 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner en økning i havneleie og leie vinter land i råd med styrets 
forslag. 
 
Sak 2. Prisjustering av plassleie joller og kajakker i Milde båtlag 
 
Bakgrunn: Vi har hatt en gledelig økning i både Snipeseiling og kajakkbruk i båtlaget. Imidlertid har 
det vært noe uklarhet om leie ved plassering av Snipe på kaien og for kajakker i stativ. I begge tilfeller 
må en være innmeldt medlem i Milde båtlag for å kunne leie plass. Det foreslås at en Snipe betaler 
1000 kr pr år for plassleie, og kajakker 300 kr for plass i stativ. Til sammenligning betaler en 500 kr 
året for hylle i nøst, og 500 kr for liten gummijolle i nøst. Oselvere betaler 3000 kr året i nøstet hvis de 
er inaktive og 1000 kr hvis de er seilaktive i sesongen. 
 
Saken krever vanlig flertall. 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner styrets forslag med årsleie på 1000 kr for plass til Snipe, og 
300 kr for plass til kajakk. 
 
Sak 3. Vedta kontingenter og avgifter for 2023 
 
Bakgrunn: Utgiftene med kontingenter i Norges Seilforbund har økt de siste årene. I tillegg er blir 
medlemsavgiften nå fakturert gjennom Min Idrett løsningen til Norges Idrettsforbund. Min idrett har 
annen løsning på familie-rabatt enn Milde båtlag har hatt tidligere, noe som innebærer en samlefaktura 
pr familie. Vi har for tiden 54 medlemmer som inngår i familierelasjon av totalt 394 medlemmer i Min 
idrett. I Min idrett løsningen betaler en familie et gitt beløp uavhengig av hvor mange som er med i 
familien, for 2022 ble det da 700 kr for en familie uavhengig av antall. Styret foreslår derfor en 
justering av kontingentene for 2023. Dette bl.a. for å dekke økt kontingent i Norges seilforbund. 
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Saken krever vanlig flertall. 
 
Forslag til vedtak: Kontingentene for 2023 settes som følger; 
 
Medlem: Øke fra 500 til 550 kr,  
Junior: Øke fra 200 til 250 kr,  
Familie-medlem: Øke fra 200 til 250 kr,  
Pensjonist: Øke fra 200 til 250 kr 
Æresmedlem: 0 kr 
 
 
 
 
Styret i Milde båtlag, 12.03.2023 


