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Roger F{affisem, ffi"§Ønnr Zmchanåassem, Sånå F§åten {væ$'a}"

Styret ser at det pga. koronaen kanskje ikke blir ordinært årsmøte til vanlig tid i 2021 heller. Saker som skal

opp gjelder bl.a. valg og justering av havneavgiften. Johannes tar ikke gjenvalg.

Forslag til årsmelding ble referert.
Vedtak:
Årsmøtet må sannsynligvis utsettes og arrangeres senere 2A21, ev. på hpsten. Justert havneavgift

iverksettes uansett ikke før f .o.m.2021,.

Vi sender ut årsmeldingen etter noen justeringer når regnskapstallene er på plass.

Sak 2: Johannes tar ikke gjenvalg som økonomiansvarlig.
Styret ser problem med å få tak i ny kasserer på dugnad uten å 6ke godtgjØrelsen, jf. etter forrige valg. Da

var kasserer på plass etter 4-5 md da Johannes sa seg villig på ordinær dugnad.

Vedtak:

Vi ber Geir Henriksen om råd/tips og kaller han inn til neste møte ijanuar 2021.

Sak 3: lkke betalte gebyrer

Praksis de to siste årene har vært å ta med gebyr på kr 60 i første purring på manglende betaling av ordinær
havneavgift. Noen har betalt, andre ikke - på tross av oppfølging.

Sekretæren foreslår å sløyfe gebyr på første purring. Og heller ta med gebyr på siste purring som alltid
sendes pr brev. Gebyrstørrelse?

Vedtak:

Styret er enig, men mener at reglene for purregebyr (inkassoloven?) sjekkes før det fattes vedtak om

størrelse. Settes opp på neste møte.

Sak 4: Reglene for beregning av fot
Arnt tok opp denne saken. Han henviste til at reglene noen Banger har skapt misnøye.

Vi diskuterte muligheter for noen endringer.
Vedtak:

Vi ser på ev. konkrete endringer i neste styremøte.

Sak 5: Nedskrivning av innskudd
Arnt meneratforeningen børvurdere å skrive ned innskuddene. F.eks. med å lage reglerfor%-vis
nedskrivning i forhold til tiden siden innskuddet ble betalt.
Vedtak:

Settes opp som sak på neste måte.


