
 

Årsmelding for Mauseidvåg Båtforening 2020 og 2021 

 

 

1.  Styret og andre verv i 2020 og 2021: 

 

• Styret:                

Leder  : Tor Hatlebakk     

Nestleder : Willy Karlsbakk    

Kasserer : Øyvind Storeide    

Sekretær : May Torvnes Dybvik    

Styremedlem : Nils-Frode Dybvik (SE-representant)   

1.vara  : Rolv Ole Aakre  

2.vara  : Vidar Mauren     
 

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

solgt. I 2020 og 2021: Nils-Frode Dybvik.  2021 er siste året denne regelen er gjeldende, siden 

båtforeningen har overtatt hele båthavnen – alle båtplassene ble solgt i løpet av 2020.  

 
 

• Havnekomité:                

Leder  : Willy Karlsbakk (styret sin representant)    

Medlem : Nils-Frode Dybvik (SE-representant)    

Medlem : Guttorm Dybvik    

Medlem : Svein Petter Myklebust    

Medlem : Thomas Hanken    
 

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

solgt. I 2020 og 2021: Nils-Frode Dybvik.  Siste år denne regelen gjelder  -  samme som verv i styret.

               

• Revisor : Sigurd Ingvald Strand     
 

• Web-ansvarlig: Ida Rødningsby  
 

• Ny funksjon, Båtplassansvarlig: Rolv Ole Aakre    
 

 

 

• Valgkomité:      

Leder  : Guttorm Dybvik    

Medlem : Ståle Fiskerstrand     

Medlem : Øyvind Sunde    

 

 

2.  Medlemmer: 

Mauseidvåg Båtforening hadde pr. 31.12.2020 og 31.12.2021:  177 medlemmer, som er en økning på 16 

medlemmer fra 31.12.19  Alle medlemmer er A-medlemmer. 

 

 

3.  Styremøter:  

2020: Styret har hatt 6 styremøter og behandlet 20 saker.    

2021: Styret har hatt 5 styremøter og behandlet 16 saker. 

1. og 2.varamedlem har fått innkalling til alle møtene.   

 

  



 

4.  Innhold/aktiviteter i driftsårene 2020 og 2021: 

Fra januar 2020 fikk vi i gang Vipps-konto til betaling av strøm, kjøp av nøkkelbrikke og leie av servicebrygge.  

Dette fungerer veldig bra – en god forenkling og trygg betalingsmåte for alle parter. 

 

Lørdag 5.mars 2020 – bare en uke før Covid-19 og nedstengingen av samfunnet – hadde Sunnmørsposten en 

flott to-siders reportasje om båthavna, i forbindelse med Båt & Caravanmessa i Ålesund. En fin reportasje 

med tekst og bilder om dugnad, båtstell og det gode sosiale fellesskapet – med bl.a. gjengen som møtes i 

brakka flere dager i uken.   God reklame for båthavna, selv om koronasituasjonen uken etter reportasjen 

snudde opp ned på hele driften og det sosiale fellesskapet.  
 

 

20.april 2020 var det 5 år siden stiftelsesmøtet for båtforeningen. Grunnet pandemien har vi dessverre ikke 

kunnet markere dette.  
 

 

Vi har i løpet av året 2020 fått avklaring med Sula Entreprenør på arealet der brakka står. Sula Entreprenør 

har vedtatt å la båtforeningen disponere arealet som før. Brakka er derfor lagt inn i leieavtalen vi allerede har 

vedr. landfeste og parkeringsplass.  Brakka fungerer fortsatt godt, med kontorfasiliteter og som møterom, 

selv om den trenger oppgradering.  Brakka er også fast samlingsplass for medlemmer flere dager i uken, så 

lenge koronasituasjonen har tillatt det.  Den sosiale kontakten har av den grunn generelt vært mindre de 

siste to årene. 
 

 

I juni 2020 hadde Sula Entreprenør solgt alle båtplassene, og båtforeningen har derfor tatt over ansvaret for 

drift og vedlikehold av havna siden den gang. I forbindelse med dette ble det nødvendig å avklare hvordan vi 

skulle håndtere og svare på mailer som kom i forbindelse med leie og kjøp av båtplasser, og hvordan vi skulle 

få mest mulig oversikt over hvem som disponerer alle båtplassene.  Havnereglene gir oss svar på reglene som 

gjelder. For å gjøre denne jobben på best mulig, og riktig måte, valgte vi å opprette en ny funksjon under 

styret: «Båtplassansvarlig». Rolv Ole Aakre ble utnevnt som Båtplassansvarlig på styremøtet i august 2020.  

Båtplassansvarlig fikk fullmakt til å lage en oversikt ut ifra Havnereglene under pkt 4, og utarbeide dokument 

på leie av båtplasser, samt kjøp og salg av båtplasser.  Disse dokumentene ble vedtatt på styremøtet i 

september. Dokumentene ble lagt ut på hjemmesiden – som god, nyttig og oversiktlig informasjon til alle. 
 

 

Høsten 2021 hadde vi El-tilsyn i havna, og i november ferdigstilte vi avvik og tiltak som kom fram i rapporten. 

Det står nå en HMS-perm på kontoret i brakka der info og utbedringer er dokumentert.  

 

I oktober 2021 måtte vi opprette ny mailadresse til båtforeningen, fordi Stayon AS la ned sin epost tjeneste. 

Vi opprettet da en @gmail.com adresse. Ny mailadresse ble mauseidvagbatforening@gmail.com 

 

Hovedarbeidet for båtforeningen i 2020 og 2021 har vært generell drift, men vi har som alle andre 

organisasjoner hatt to redusert driftsår grunnet koronasituasjonen og nedstengingen i mars og april 2020,  

og videre redusert drift med tilpasset møtevirksomhet  - i tråd med nasjonale og lokale retningslinjer.  
 

Saker vi har jobbet med i styret disse to årene har i hovedsak vært oppfølgingssaker på følgende saker: 

• Oppdatering av hjemmesiden 

• Merking av parkeringsplasser og båtplasser  

• Strøm og strømsøyler, og automatisk/tidsstyrt stoppekran 

• Sjekking av kjetting og forankring 

• Begrenset dugnad grunnet koronasituasjonen: mastefeste/fundament til web-kamera, videre arbeid 

med portalen, skilt i havna om fisking forbudt og uvedkommende ingen adgang, reparasjon 

vannlekkasjer 

• Opprettelse av ny funksjon som Båtplassansvarlig 

• El-tilsyn  

• Ny mailadresse 

• Årsmøtesaker 
 

  



 

Grunnet koronasituasjonen har det også vært mindre dugnad, og dette resulterte i lite kostnader generelt 

sett i 2020 og 2021.  Innbetaling av kontingent gjør at båtforeningen har midler til framtidig investeringer 

som bl.a. oppgradering og vedlikehold av anlegg som ferdigstilling av portal og oppgradering av brakka, 

montering av web-kamera i havna.  Dette er tiltak som vil bli ferdigstilt i 2022.   

 

Båtforeningen har som tidligere år hatt et godt samarbeid med Sula Entreprenør AS og med Mauseidvåg Bil 

og Båt AS. Samarbeidet med sistnevnte ble naturlig avsluttet når de flyttet til nye lokaler på Furneset i okt/ 

nov 2021.  Sula Entreprenør AS har i løpet av 2020 lagt ut resten av utriggere i havna, så dermed er havna 

ferdig utbygd.  Total kapasitet fra 2019 til 2020 økte fra 160 til 180 båtplasser.    

 
 

 

5.  Sluttord: 

Til tross for koronasituasjon har styret og havnekomiteen hatt gode arbeidsår. Det viser at båtforeningen er 

godt etablert, etter 6 års drift. Foreningens mål er fortsatt å arbeide for en god småbåthavn med et godt 

båtmiljø for medlemmene, og skal også være en sosial samlingsplass for alle båtinteresserte.  

Regnskapene for 2020 og 2021 er avsluttet med tilfredsstillende overskudd, og foreningen har god likviditet.  

Vi har midler til å realisere framtidige investeringer. Mauseidvåg Båtforening vil derfor være godt rustet til 

nok et nytt båtår. 

 

 

 

Februar 2022 

Styret 


