
Forslag til årsmøtet 2021, Sandnessjøen båtforening. 

 

Vedtektsendring § 5.2 og § 5.3 

Vedtektene i disse to paragrafene samsvarer ikke med hverandre og må derfor tilpasses. Etter 5.2 
skal det innkalles til årsmøte med minst 14 dagers varsel. Så følger det av 5.3 at styret skal ha 
innkomne forslag i hende minst 21 dager før årsmøtet. Dette harmonerer ikke i det hele tatt. 
Paragrafene må tilpasses slik at man har mulighet til å komme med innspill og forslag til årsmøtet, 
etter at innkallingen er sendt ut. Videre må paragrafen moderniseres med tanke på hvordan man 
formidler informasjon i dag. 

Forslag til ny tekst til § 5.2 

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og skal avholdes hvert år før 15.mars. Medlemmene 
innkalles med 4 ukers varsel via e-post, samt at det annonseres i lokalavisene Helgelands Blad og 
Helgelendingen. En påminnelse annonseres i samme aviser noen dager før årsmøtet, samt at det 
utsendes påminnelse på e-post noen dager før årsmøtet skal avholdes. Saker fra styret skal følge med 
innkalling på e-post, samt at det legges ut på foreningens hjemmeside, lett tilgjengelig for 
medlemmene.   

 

Forslag til ny tekst til § 5.3 

Saker som ønskes fremmet på årsmøtet, må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. 

7 dager før årsmøtet skal avholdes, utsendes alle forslag og saksdokumenter til medlemmene på e-
post, samt at de skal legges ut på foreningens hjemmeside, lett tilgjengelig for medlemmene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Forslag som gjelder bobiler / Camping 

Det nevnes i havnereglementet pkt.10 forbud mot å parkere på bobilplassen. Hvor slutter 
bobilplassen egentlig?? 

 

Slik så det ofte ut om dagene sommeren 2020. Dette bildet viser ikke når det var på det meste med 
bobiler, det var dager det var mer bobiler enn hva dette bildet viser. 

Det er dessverre ett faktum at medlemmene faktisk har problemer med å finne parkeringsplasser i 
høysesongen. Dette viser også pkt.10 i havnereglementet, der styret har funnet det nødvendig å 
«true» med bøter og leie pr.døgn ved parkering. Disse bestemmelsene bør tas bort og vi må få 
ordnede forhold som medlemmene synes er gode. Medlemmenes interesser og behov må 
prioriteres. 

Det er en stor og flott jobb som er gjort i foreningen de siste årene, vi har fått ett flott område. Så 
lenge det er rom for det, så er også fint at foreningen kan ha ekstrainntekter på bobiler. Det skaper 
også litt mer liv i havna.  

Men, dette må ikke gå så langt at dette skaper problemer for medlemmene og blir ett 
irritasjonsmoment. Det må være en balanse her, og med dette forslaget så vil vi fremdeles ha gode 
inntekter og forhåpentligvis parkering til medlemmene som har behov for dette.  

Det er av medlemmenes interesse at årsmøtet definerer hva som er området for camping, hvor det 
blir tatt hensyn til medlemmenes interesser.  

Forslag: Årsmøtet bestemmer at bobiler skal plasseres fra Nord-vest (parkeringen v/ rådhuset) og 
konsentreres så langt som mulig i det området. Campingen skal ikke strekke seg lenger enn til slutten 
av ny kaipromenade, skissert på 2 vedlagte bilder. Styret skal snarest sette opp skilt som tydelig viser 
avgrensningen. Årsmøtet bestemmer videre at døgnprisen skal være kr.350,- inklusiv strøm i 
høysesongen. (1.mai til 30.sept). Resten av året skal døgnprisen være kr.250,- inklusiv strøm. 

 

Bare for å sammenligne med campingplass: 

Flakk Camping i 2021, der er prisen for bobil med 2 personer er kr.395. De varsler også at i høysesong 
kan prisene være høyere. Våre tjenester på servicebygget er også rimeligere enn Flakkcamping.  

Mosjøen camping tar kr.290,- pr døgn. I tillegg kommer kr.50,- pr døgn i strøm, totalt kr.340,- 



 

 

Dette området er dimensjonert for mellom 30-35 plasser. Resten må være parkeringsplasser for 
foreningens medlemmer med båtplass. 


