
Årsmelding for Mauseidvåg Båtforening 2017, 3.driftsår 

 

1.  Styret og andre verv: 

 

• Styret:               Vedtak forrige årsmøte: 

Leder  : Eldar Sperre    valgt for 1 år 

Nestleder : Willy Karlsbakk   valgt for 2 år 

Kasserer : Øyvind Andresen   valgt for 2 år 

Sekretær : May Torvnes Dybvik   Ikke på valg 

Styremedlem : Nils-Frode Dybvik (SE-repr)  Ikke på valg 

1.vara  : Ida Rødningsby  (Web-ansvarlig) valgt for 1 år 

2.vara  : Jarle Rovde    valgt for 1 år 

 

Til orientering: Sula Entreprenør AS skal representeres med ett styremedlem inntil alle båtplasser er 

solgt. I 2017: Nils-Frode Dybvik. 

 

• Havnekomité:               vedtak forrige årsmøte: 

Leder  : Willy Karlsbakk   valgt som styret sin representant, for 1 år 

Medlem : Nils-Frode Dybvik   ikke på valg 

Medlem : Guttorm Dybvik   ikke på valg 

Medlem : Odd Arne Måseide   valgt for 2 år 

Medlem : Thomas Hanken   valgt for 2 år 

 

Til orientering: Sula Entreprenør AS skal representeres med ett styremedlem inntil alle båtplasser er 

solgt. I 2017: Nils-Frode Dybvik. 
               vedtak forrige årsmøte: 

• Revisor : Sigurd Ingvald Strand    valgt for 1 år 

 

• Web-ansvarlig: Ida Rødningsby    valgt som 1.vara i styret 

 

• Valgkomité:              vedtak forrige årsmøte: 

Leder  : Guttorm Dybvik   valgt for 1 år 

Medlem : Jarle Rovde    valgt for 2 år 

Medlem : Øyvind Storeide   ikke på valg 

 

 

2.  Medlemmer: 

Mauseidvåg Båtforening har pr. 31.12.17:  138 medlemmer, en økning på 13 medlemmer fra samme dato i 

2016.  I 2017 er det 130 som eier og 8 som leier båtplass.  Alle medlemmer er A-medlemmer. 

 

3.  Saker som er behandlet i styret: 

Styret har hatt 8 styremøter og behandlet 48 saker. I tillegg 1 arbeidsmøte i forkant av årsmøtet i 2017.   

1. varamedlem har fått innkalling til alle møtene.  Sakene på styremøtene har i hovedsak vært mange 

oppfølgingssaker, som orientering og status av framdrift vedr:  

- Økonomi og utsendelse av medlemskontingent 

- Montering av nytt nøkkelsystem og utdeling av nye nøkkelbrikker 

- Anlegg: brakke, uteplass og båthavn 

- Kommunikasjon, data og web  

 

 

 

 



 

4.  Innhold/aktiviteter i driftsåret 2017, som i hovedsak er utført av styret og/eller havnekomiteen: 

 

Båtforeningen har et kollektivt medlemskap i KNBF (Kongelig Norsk Båtforbund), som også gir ulike fordeler 

til våre medlemmer i privat regi. Medlemskapet i KNBF har gjort at vi har mottatt momskompensasjon. 

Vi har et godt samarbeid med Sula Entreprenør AS og det ønsker vi også å få til med Mauseidvåg Bil og Båt 

AS i saker som det er aktuelt å samarbeide om.   

Sula Entreprenør AS har utført oppmerking av parkeringsplasser for våre medlemmer og for Mauseidvåg Bil 

og Båt AS.  Sula Entreprenør har ellers lagt ut flere uteriggere i havna til salg av flere båtplasser, og jobber 

med ferdigstilling av området på generell basis. 

 

På vårparten monterte vi et nytt adgangssystem med nøkkelbrikker i havna, som ble aktivert 2.mai. 

De nye nøkkelbrikkene ble utdelt i forkant, i løpet av et par kvelder, mot kvittering av betalt kontingent. 

 

Internettilkobling og oppfølging av hjemmesiden er også noe som har vært prioritert og ferdigstilt i år. 

 

Hovedarbeidet for båtforeningen i 2017 har ellers vært arbeidet med ferdigstillelse av brakka og området 

rundt.  Det har vært gjennomført dugnader hver onsdag fra juni og utover høsten, og havnekomiteen har 

hatt ansvar for dugnadsarbeidet. Oppmøtet har vært tilfredsstillende. En fast dugnadsgjeng har imidlertid 

stått for arbeidet, og det har derfor ikke vært behov for annen innkalling til dugnad. Arbeidet med brakka 

er snart sluttført.  Brakka har vært fast møtelokale til alle styremøtene i år.   

 

Innbetaling av kontingent gjør at båtforeningen har hatt midler til investeringer samt vedlikehold av anlegg.  

Investeringer som bl.a. er gjort i 2017: 

- Diverse datautstyr og internettilkobling 

- Brakka: skiftet bordkledning på østveggen, og installert varmepumpe 

- Overbygg/uteskur ved inngangspartiet til brakka  

- Uteplass: ny treplatt og flere rastebord  

- Skilletrafo  

- Nytt adgangssystem i havna med kodelås og nøkkelbrikker 

- Betalingsterminal for kjøp/betaling av strøm og nøkkelbrikke, istedenfor kontanter.  Terminalen vil bli tatt    

   i bruk ved starten på 2018. 

 

 

5.  Sluttord: 

Styret og havnekomiteen har også i år hatt et godt arbeidsår, og fått utført mange oppgaver på ulike plan.  

Foreningens mål er å arbeide for en god småbåthavn med et godt båtmiljø for medlemmene, og skal være 

en sosial samlingsplass for alle båtinteresserte. Vi ser at brakka som er tatt i bruk er en viktig brikke for å 

oppnå dette. Vi opplever at folk generelt er positive til det som er gjort, og vi ser at området rundt havna 

blir brukt. Behovet for dugnader er fremdeles stort.  Havnekomiteen vil formalisere mer dugnadsarbeidet 

framover i 2018, jf. vedtektene.   Regnskapet er avsluttet med et tilfredsstillende resultat og likviditet. 

Mauseidvåg Båtforening vil derfor stå godt rustet og er forberedt til et nytt båtår. 

 

 

 

 

Februar 2018 

Styret 

 


