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DATO: 13.02.2018 

Styremøte nr: 02/2018 

Navn   

Navn Tilstede e-post Tlf. 

Tore Ødegaard Ja 2rehubro@online.no 90989810 

Rolf-Geir Hillestad Ja rolfgeir@ff7.no 95902291 

Harald Gjelstad Nei haraldgjelstad@hotmail.com 92058104 

Bjørn Andersen Nei bj.andersen@hotmail.com 92415854 

Åge Hansen Wiik Ja agewiik@online.no 99515435 

Tryggve Karlsen Ja tryggvek@online.no 91519958 

Finn Egil Hansen Ja post@feh.no 93238128 

 

Sak nr./ 
styremøte nr. 

 Vedtak 

12/ 02.18 Formann gjennomgikk regnskapet for 2017. Regnskapet er 
godkjent av revisor og ble også enstemmig godkjent av styret. 

Vedtatt 

13/ 02.18 Formann fremla budsjett for 2018 og det ble etter noen få og 
små endringer enstemmig godkjent av styre 

Vedtatt. 

14/ 02.18 Forslag til vedtektsendring ved å redusere antall 
styremedlemmer til 6 personer. Etter en del diskusjoner frem 
og tilbake kom styret frem til en enstemmig beslutning om å 
sende inn et forslag til årsmøtet om å redusere antall 
styremedlemmer til 6 personer. 

Vedtatt 

15/ 02.18 Tryggve informerte om et nytt nettbasert verktøy (styreweb) 
for styring/oversikt over foreningens vaktlister, 
medlemsregister, aktiviteter og andre tilbud tilknyttet driften 
av havna.  Styret bestemte seg for å gå inn for dette tilbudet. 

Vedtatt 

16/ 02.18 Tilbud om ekstra vakthold i havna fra Nokas. Styret diskuterte 
tilbudet, men kom til at det ikke var noe for Flatstrand i denne 
omgang.. 

Avvist 

17/ 02.18 Formann skal gjøre klar årsberetningen og få sendt den til 
trykking.  Styret bestemte at heftene skal pakkes i bua lørdag 
10. mars for så å bli sendt i posten samme dag.  

Vedtatt 

18/ 02.18 Tryggve legger ut melding på Facebook for å minne om 
årsmøtet. 

Vedtatt 

19/ 02.18 Tryggve undersøker videre om hvilke bøyeløsninger vi kan 
bruke for markeringer av utløpet i Lågen, slik at vi kanskje 
slipper å sette ut en eller flere bøyer hvert år etter vinterens 
herjinger. 

Vedtatt 

20/ 02.18 Neste styremøte blir onsdag 21. mars kl 18:00 i bua Vedtatt 
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Møtet avsluttet kl. 20:30 

 

 

       __________________________________ 

        formann Tore Ødegaard 
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