REFERAT
Ekstraordinært årsmøte i Berganbukta båtforening
Tid; 10.05.2010 kl. 21:00
Sted: Berganbukta- vaktbua
Fremmøtte: 24 stemmeberettigede medlemmer.
Referent Bjørn Tore Gundersen
Møtet ble åpnet av leder P.O Ekheim som ønsket alle fremmøtte velkommen.
Dagsorden.
1. Møteleder, Per Otto ble valgt.
2. Torleif Eggen og Jan Ø. Botten ble valgt til tellekorps og signering av protokoll.
3. Mer enn 10 medlemmer, som er minstekrave for å innkalle til ekstraordinært årsmøte,
hadde bedt om at det innkalles til et ekstraordinært årsmøte. Til dette ekstraordinære
årsmøtet var det kommet inn 5 forslag.
4. Svein Erik Karlsen og Inge Wilberg hadde 2 forslag til ending av § 9 i våre vedtekter. Se
vedlegg.
Berganbuktas styre av 2010 hadde et motforslag til Karlsen og Wilbergs forslag som var å
beholde teksten i Vedtektenes § 9 slik teksten er i dag. se Vedtekter § 9.
Terje Heiland hadde 2 forslag som var endring av tekst i § 3 og 12. Se vedlegg
5. Forslagstillere fikk anledning til å presentere og begrunne sine forslag før avstemming.
6. Det var 24 stemmeberettigede medlemmer til stede, hvilket er stort nok antall stemmer for
å gjøre endringer i vedtektene. Det kreves at minst 1/5 av medlemmene er til stede på
årsmøtet og 2/3 av de fremmøtte stemmene for vedtektsendring.
Ref. Vedtektene § 12.
7. Det ekstraordinære årsmøte stemte for styrets forslag med 16 av 24 stemmer, slik at vi
beholder vedtektenes § 9 slik de er i dag.
Av den grunn var det ikke nødvendig med avstemming for Karlsen og Wilbergs to forslag.
8. Terje Heilands to forslag ble ikke vedtatt og vedtektenes §3 og 12 forblir slik som i dag.

Torleif Eggen
Sign.

Jan Ø. Botten
Sign

Forslag til endring av vedtekter.

FORSLAG NR 1
Innkommet forslag fra Inge Wilberg og Svein Erik Karlsen.
Opprinnelig tekst:
§ 9 - SALG AV TILDELT BÅTPLASS
Salg av tildelt båtplass må skriftlig meldes styret. Foreningens medlemmer som står på venteliste har
forkjøpsrett i en periode begrenset til 4 uker fra melding er mottatt av styrets medlemmer.
Plassen tilbys i henhold til ansiennitetsprinsippet til den av foreningens medlemmer som har lengst
ansiennitet på venteliste. A-medlemmer prioriteres foran B-medlemmer.
Dersom styret ikke fremskaffer kjøper innen 4 uker fra mottatt salgs-melding, kan plassen omsettes
fritt av selger. Salget ordnes da av det enkelte medlem, dog må det nye medlemmet godkjennes av
styret. Oppgjør skal formidles gjennom foreningen.
Etter søknad til styret kan rett til båtplass følge salg av eiendom, dersom eiendommen ligger innenfor
Store Bergan skolekrets.
A - Overdras innen familien i rett opp- eller nedadgående linje. Ved overdragelse innen familie skal
styret informeres.
Ny tekst:
§ 9 - SALG AV TILDELT BÅTPLASS
Overdragelse eller salg av båtplassen skal skriftelig meddeles styret.
1. Den tildelte båtplassen kan overdras innen familien i rett opp- eller nedadgående linje.
2. Medlem har rett til å selge den tildelte båtplassen ved salg av sin eiendom, dersom
eiendommen ligger innenfor Store Bergan skolekrets. Styret skal informeres og oppgjør skal
formidles gjennom foreningen
3. Foreningens medlemmer som står på venteliste har forkjøpsrett i en periode begrenset til 4
uker fra melding er mottatt av styrets medlemmer.
Plassen tilbys i henhold til venteliste. Ansiennitetsprinsippet gjelder.
A-medlemmer prioriteres foran B-medlemmer.
Dersom styret ikke fremskaffer kjøper innen 4 uker fra mottatt melding, kan plassen omsettes fritt.
Salget ordnes da av det enkelte medlem, dog må det nye medlemmet godkjennes av styret. Oppgjør
skal formidles gjennom foreningen.
Styrets vedtak:
Styret kan ikke anbefale dette forslag og fremsetter motforslag som er å beholde teksten slik den
ble vedtatt på Årsmøtet i 2008, se § 9.

FORSLAG NR 2
Innkommet forslag fra Terje Heiland
Opprinnelig tekst:
§ 3 – MEDLEMSKAP
Medlemskap er delt i A-medlemmer som er tildelt båtplass og B-medlemmer som ikke er tildelt
båtplass. B- medlemmer har ikke stemmerett på årsmøtet. A- medlem betaler leie av båtplass som
inkluderer medlemskontingent, B- medlem betaler medlemskontingent. Kontingent til foreningen
fastsettes av årsmøtet.
Nye medlemmer må ha sin bostedsadresse eller fritidsbolig i Store Bergan skolekrets (gjelder ikke
medlemmer som har ervervet plass i hht. § 9- A)

Ny tekst :
§ 3 – MEDLEMSKAP
Medlemskap er delt i A-medlemmer som er tildelt båtplass og B-medlemmer som ikke er tildelt
båtplass.
A- medlem betaler leie av båtplass som inkluderer medlemskontingent, B- medlem betaler
medlemskontingent. Kontingent til foreningen fastsettes av årsmøtet.
Nye medlemmer må ha sin bostedsadresse eller fritidsbolig i Store Bergan skolekrets (gjelder ikke
medlemmer som har ervervet plass i hht. § 9- A)
FORSLAG NR 3
Innkommet fra Terje Heiland
Opprinnelig tekst:
§ 12- VEDTEKTSENDRING
Endring av Berganbukta Båtforenings Vedtekter kan bare skje på gyldig Årsmøte når minst 1/5- del av
medlemmene er tilstede. For Vedtektsendring kreves 2/3- del flertall av de frammøtte.
Ny tekst:
§ 12- VEDTEKTSENDRING
Endring av Berganbukta Båtforenings Vedtekter kan bare skje på gyldig Årsmøte når minst 20 av
medlemmene er tilstede. For Vedtektsendring kreves 2/3- del flertall av de frammøtte.
Styrets vedtak:
Styret har diskutert og vurdert begge forslagene fra Terje Heiland med den samme konklusjon.
Styret innstiller på at dagens tekst fortsetter uforandret.

Før avstemming inviterer styret forslagstillerne til å begrunne sine forslag. Styret vil etterpå begrunne
sine innstillinger.
Avstemming skjer ved håndoppretning. Vi gjør oppmerksom på at det kun er A-medlemmer som har
stemmerett.

