
Styreprotokoll Halsa Båtforening 

Tid: 15.1.2012 kl: 19:00 

Tilstede: Jan Hansen 
Daniel Mikkelborg 
Magnor Pedersen 
Arnt-Børre Martinussen 

Saksliste: 1. Sommerdagan 2012. 
2. Fastsetting av dato for årsmøtet. 
3. Andelsbrev. 
4. Eventuelt 

 Saker til behandling. Vedtak Ansvarlig for 
gjennomføring 

Sak 1 Leder har vært på møte med 
andre lag og foreninger på 
Halsa på samfunnshuset, der 
tema var forslag til felles 
arrangement under 
sommerdagan (fredag - 
søndag) sammen med Halsa 
båtforening 2. hvert år. 

Styret er positivt innstilt til 
dette. 
Leder og nestleder stiller på 
neste møte for å fortsette 
samtalene. 

 
Jan Hansen 
Daniel Mikkelborg 

Sak 2 Fastsetting av dato for 
årsmøte. 

Det ble vedtatt at årsmøtet 
skal avholdes på klubbhuset 
den 17.2.2012 kl: 19:00. 
Valgkomiteen må informeres. 

Jan Hansen 

Sak 3 Nye andelsbrev er ankommet 
og må klargjøres for 
utlevering. 

Nestleder og kasserer klargjør 
for underskriving av styret. 

Daniel Mikkelborg 
Lena Lorentzen 

Sak 4 Det ble fremmet spørsmål 
om det foreligger en 
prioritert venteliste for 
båtplass og om at denne i så 
fall må offentliggjøres. 

Det ble vedtatt at havnesjef og 
kasserer skal ha klar listen og 
offentliggjøre denne innen 
30.1.2012. 

Daniel Mikkelborg 
Lena Lorentzen 

Sak 4.1 Det ble fremmet spørsmål 
vedrørende foreningens 
økonomi, med tanke på 
fakturering av dem som leier 
plass og dem som vil kjøpe 
seg fri fra dugnad. 

I og med at kasserer ikke var 
til stede kunne ingen svare 
helt sikkert på dette 
spørsmålet. Blir tatt opp på 
neste styremøte den 
25.1.2012. 

Jan Hansen 

Sak 4.2 Det ble fremmet spørsmål 
vedrørende vedtak om 
innkjøp og salg av 
strømmålere til dem som skal 
bruke strøm. 

Det er bestilt målere men de 
er ikke ankommet ennå. 
Bestillingen etterlyses. 

Jan Hansen 

Sak 4.3 Registrening av foreningen i 
brønnøysundregistrene. 

Jobben pågår fremdeles, kun 
stiftelsesdokument mangler. 

Jan Hansen 

Sak 4.4 Det ble fremmet forslag om å 
prøve å få tak i murerstein fra 
M3 anlegg i forbindelse med 
riving av grøfter. Denne 
steinen kan vi bruke til 
forskjønnelse av havne 
området.  

Det ble vedtatt at foreningen 
skal gjøre fremstøt mot M3 
anlegg og er villige til å betale i 
rundt kr. 1000,- pr tilkjørt lass.  

Magnor Pedersen 

Neste møte: 25.1.2012 kl.19.00 

Møtet hevet kl: 20:10 

 

Referent Arnt-Børre Martinussen 
_________________________________ 


