
Årsmelding for Mauseidvåg Båtforening 2018, 4.driftsår 

 

1.  Styret og andre verv: 

 

 Styret:                

Leder  : Eldar Sperre     

Nestleder : Willy Karlsbakk    

Kasserer : Øyvind Andresen    

Sekretær : May Torvnes Dybvik    

Styremedlem : Nils-Frode Dybvik (SE-representant)   

1.vara  : Ida Rødningsby  (Web-ansvarlig)  

2.vara  : Rolv Ole Aakre     

 

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

solgt. I 2018: Nils-Frode Dybvik. 

 

 Havnekomité:                

Leder  : Willy Karlsbakk (styret sin representant)    

Medlem : Nils-Frode Dybvik (SE-representant)    

Medlem : Guttorm Dybvik    

Medlem : Odd Arne Måseide    

Medlem : Thomas Hanken    

 

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

solgt. I 2018: Nils-Frode Dybvik. 

                

 Revisor : Sigurd Ingvald Strand     

 

 Web-ansvarlig: Ida Rødningsby     

 

 Valgkomité:      

Leder  : Guttorm Dybvik    

Medlem : Jarle Rovde     

Medlem : Øyvind Storeide    

 

 

2.  Medlemmer: 

Mauseidvåg Båtforening har pr. 31.12.18:  152 medlemmer, som er en økning på 14 medlemmer fra samme 

dato i 2017.  Alle medlemmer er A-medlemmer. 

 

3.  Saker som er behandlet i styret: 

Styret har hatt 7 styremøter og behandlet 37 saker.   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 medlemskontingent 

- Status arbeid/båtplasser Sula Entreprenør  

- Anlegg: brakke, uteplass og båthavn 

- Årsmøtesaker 

 

 

 

 



 

 

4.  Innhold/aktiviteter i driftsåret 2018, 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.  Leder i båtforeningen, Eldar Sperre, har blitt valgt inn som styremedlem i 

KNBF, region Nordvest.  Det gir oss ekstra god innsikt, og informasjon i viktige saker.  

 

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 har i løpet av året lagt ut resten av 

utriggere i havna, så dermed er havna ferdig utbygd.  Total kapasitet: ca 170 båtplasser. 

Sula Entreprenør jobber fremdeles med ferdigstilling av området på generell basis. 

 

På nyåret tok vi bruk den nye bankterminalen til kjøp og betaling av strøm og nøkkelbrikke, istedenfor 

kontanter.  Vi har fått nytt regnskapsprogram, som har gitt en nødvendig forenkling av kassererjobben. 

Internettilkobling og hjemmeside er på plass, og hjemmesiden vår er for øvrig blitt litt redigert i år. 

 

Hovedarbeidet for båtforeningen i 2018 har ellers vært generell drift.  Det har vært mindre dugnad ved 

brakka og området rundt enn planlagt, pga avventing av eventuell bygging av ny stor hall på området, i regi 

av Sula Entreprenør.   

En fast dugnadsgjeng har imidlertid stått for det arbeidet som er gjort rundt brakka dette året.   

Alle medlemmene har blitt oppfordret til å delta i fellesdugnad med skraping av pongtonger i havna 

– noe som det har vært bra oppslutning rundt. 

Vi har god nytte av brakka, med kontorfasiliteter og som møterom. I tillegg har brakka vært fast 

samlingsplass for alle medlemmer flere dager i uken.  

 

I desember fikk vi Sulaposten på besøk på et styremøte, som resulterte i en fin reportasje i siste Sulapost 

før jul om båtforeningen.  Det var en informativ og god omtale, med fine bilder av både havn og brakka, og 

med flott slagord i overskriften:  Mauseidvåg båtforening – møteplass for båtfolket. 

 

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

Investeringer som bl.a. er gjort i 2018: 

- Nytt regnskapsprogram 

- Innkjøp av kopimaskin og div kontormateriell 

- Vedlikehold/reparasjon av anlegg 

 

 

5.  Sluttord: 

Styret og havnekomiteen har også i år hatt et godt arbeidsår, og drifta av båtforeningen er nå godt etablert. 

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

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.   

Regnskapet er avsluttet med et tilfredsstillende overskudd og foreningen har god likviditet.  

Mauseidvåg Båtforening vil derfor være godt rustet til et nytt båtår. 

 

 

Februar 2019 

Styret 


