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Styret innkaller med dette til 

 

Årsmøte for regnskapsåret 2020 på HIAS 21. april 2021 kl. 19. 
 

Pga. koronaen er det usikkert om vi kan arrangere dette møtet. Det er usikkert om det blir endring i 

regler om begrenset antall, osv. Reglene forandres fort. 

For å være forberedt på hvor mange som kommer, ber vi om «påmelding». Hvis du kommer, svar på 

eposten om at du kommer. Og det må du gjøre senest innen tirsdag 6.4.2021. 

Det blir ingen middag/servering - unntatt kaffe. 

 

Saksdokumentene skal legges på hjemmesiden (www.ssjbf.no) etter hvert som de er klare (årsmelding 

mv.). Det er slett ikke sikkert at de blir lagt ut i møtesalen. I møtesalen blir sakene presentert med 

lysbilder. 

 

Innkomne saker må være styret i hende senest torsdag 8.4.2021 

Sakslisten: 

1: Åpning ved lederen  

2: Valg av møteleder og sekretær  

3: Godkjenning av innkalling og saksliste  

4: Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen  

5: Valg av to medlemmer til tellekorps.  

6: Årsmelding 2020 

7: Regnskap 2020, revisjonsrapport og budsjett  

8: Handlingsplan  

9: Fra styret (se neste side)*  

10: Innkomne saker.  

11: Valg 

Sandnessjøen, 24.4.2021 

Styret. 

  

http://www.ssjbf.no/
http://www.ssjbf.no/


*Saker fra styret: 

1: Endring i vedtekten § 3.2 første ledd: 

Gjeldende tekst (vedtatt 14.3.2019): 

Bryggeplass (innskudd) og havneavgift beregnes ut fra båtens totale lengde, og regnes i fot med vanlig 

avrunding. Baugnebb og badeplattform skal regnes med, selv om disse er demonterbare. 

Denne endringen gjelder fra 14.3.2019, men ikke for den båt som allerede er tildelt plass i havna. 

Styret kan fastsette forskrift om beregningen, og kan gi tillitsvalgt fullmakt til å fastsette størrelsen. 

Forslag til ny tekst, vedtatt mot en stemme (15.3.21):  

Bryggeplass (innskudd) og havneavgift beregnes ut fra én-skrogs båt uten badeplattform/baugnebb, 

og regnes i fot med avrunding nedover. 

Dette gjelder fra mars 2019, og får tilbakevirkende kraft slik at for meget innbetalt innskudd 

tilbakebetales. 

(Tredje ledd gå ut (fastsette forskrift mv.). Fjerde og femte ledd blir tredje og fjerde ledd). 

2: Økning av havneavgiften 

Havneavgiften står for tur til å bli regulert nå (hvert 2. år, jf. praksis). 

Havneavgiften påvirkes av endringen ovenfor, men er vanskelig å beregne. 

Økning siste to år i konsumprisindeksen: 4,4 %.  

Vedtak: Havneavgiften foreslåes økt med 5 %. 

3: Økning innskudd (info): 

I møte 18.1.21 var styret usikker på dato for årsmøte, kanskje ikke før til høsten. Regulering av 

innskuddene i fht. økning i konsumprisindeksen, har vært gjort annet hvert år siden 2014, og står nå for 

tur. Pr desember var økningen 2,8 %, men varierer fra md til md og fra kategori til kategori. Med økning 

annet hvert år på denne måten, kommer vi litt på «etterskudd», og økning på 5 % ble vedtatt. 

(Pr januar 2021 var økningen i konsumprisindeksen 4,4 %). 

4: Endring av § 3.3 første ledd: 

Gjeldende tekst (11.3.2015): 

Innbetalt innskudd til bryggeplass er å betrakte som et rentefritt lån til foreningen. Ved opphør av 

plassen, vil innskuddet bli tilbakebetalt i sin helhet. Dette gjelder også alle tidligere innskudd til 

bryggeplass. 

Styre-vedtak 11.2.21 med tre mot to stemmer: 

Tilbakebetaling av innskudd skal reduseres med 10 % pr påbegynt år, og gjelder alle innestående 

innskudd. Dette gjelder også der innskuddet arves (eller forskudd på arv).  

Ny sak om samme 15.3.21 

Sekretæren la fram uttalelse fra advokaten i KNBF som frarådet å vedta nedskriving med tilbakevirkende 

kraft. 

Vedtak (mot to stemmer): 

Vedtaket av 11.2.21 endres ikke. 

5: Kjøp av 1700 m2 tomt. 

Kommunen eier en del av tomta i sør som foreningen disponerer til bl.a. bobilplass. Arnt Aleksandersen 

mener at foreningen bør kjøpe denne tomta, selv om det kan føre til noe mindre asfaltering (som vi har 

planer om i år). 

Vedtak: Arnt får fullmakt til å forhandle om pris. 

 

 

 

 

 


