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Referat fra ekstraordinært årsmØte
Tid: onsdag 29.01.2020 kl 19.00.
Sted: Klubbhuset

Antall fremmØtte: 54, nr 55 kom etter at første sak var vedtatt.

lnnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Til møteleder ble valgt :Torstein Kristiansen
Til referent ble valgt : Dagfinn Berge

Til å underskrive protokollen ble valgt: Jan Stensvold og Espen Hansen

lnnledning

I henhold til lovens §14 var det innkalt til ekstraordinært årsmøte fordi mer enn l-5
medlemmer hadde framsatt krav om dette.

Styret mener kravet om ekstraordinært årsmøte inneholdt 2 saker som må behandles og
som følger av innkalling til dette ekstraordinære årsmøte:

L. Lovlighetskontroll av styrets disposisjoner vedr. bruk av mobilkran og
2. påstand om kameraderi eller mulig kameraderi i styret.

Det ble opplyst at ekstraordinært årsmøte kun kan behandle de saker som liggertil grunn for
kravet om møte og som er kunngjort i innkallingen, jfr. §14.

Det har vært fremsatt spørsmål om underskrifter på kravet gjelder som stemme. §9 i våre
lover om årsmøtet slår fast «Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall
stemmeberettigede medlemmer som møter.» Underskrifter på kravet om ekstraordinært
mØte kan derfor ikke telle som avgitt stemme under møtet. Avgjørelser tas av dem som har
mØtt fram.

Som vedlegg til referatet følger kopi av krav fra medlemmer om ekstraordinært årsÅøte.

Saksliste:

t. Lovlighetskontroll av styrets vedtak om dekning av utgifter ifbm bruk av
mobilkran ved båtløft i 2018 og 2019.

2. Påstand eller mistanke om kameraderi ifbm. sak L.



Sak 1. Lovlighetskontroll av styrets vedtak om dekning av utgifter ifbm bruk av mobilkran
ved båtløft i2018 og2OL9.

I foreningens lover §10 og §11 og vedtektene gis formelle pålegg og føringer for styrets
arbeid. Videre gir årsmøtet styret handlingsrom for daglig drift i løpet av året gjennom
vedtatte budsjetter og hand lingsplaner.

Våren 2018 ble foreningens kran ikke godkjent for bruk, for øvrig etter for første gang å ha

blitt sjekket av ekstern kontrollør. Dette var bare dager før planlagt utsett, og styret
bestemte da å gjennomføre utsettingen med mobilkran for seilbåter og de største
motorbåtene og lastebiler for de andre. Oppgitt løfteevne for lastebiler var båter inntil gt.

Styret fant det rimelig at siden alle over 8t skulle heises med mobilkran ville det være rart
om seilbåter skulle betale og motorbåter over 8t ikke.

Arbeid med å utrede alternativer til kran ble satt i gang umiddelbart, og styret valgte å ikke
bruke penger på reparasjon av krana før valg av framtidig lØsning var gjort. Pristilbud fra KIS

lød på kr. 161000 + moms. Lift og kranbil ville komme i tillegg. Anslått totalpris var 250000,-
Ulike alternativer ble vurdert på ekstraordinært årsmøte 10.09.1"8 og på ordinært årsmøte
samme høst. Siden krana ikke var godkjent høsten 2018 valgte styret å benytte samme
løsning som for vårutsettet. Løsningen ble beskrevet i årsberetningen for 2Ot8 som ble
enstemmig godkjent på ordinært årsmØte 27.1,1,.18. Samme årsmøte vedtok enstemmig
budsjettet lor 2Ot9 der det er avsatt midler til mobilkranleie (ktnr. 7t3O /kr 80000,-)

Krana ble reparert med stor dugnadsinnsats og ble midlertidig godkjent for bruk t.o.m.
vårutsettet 2020. I påvente av at lØsning med Sublift kommer på plass vedtok styret å dekke
utgifter til mobilkran for seilbåter og motorbåter som ikke kunne tas med vår kran også i

2019. Dette er beskrevet i årsberetningen for 2019, og utgifter til dette (kr. 51406,-) framgår
av regnskapet for 2019.I budsjettetfor 2O2O er det avsatt kr. 20000,- til mobilkranleie. Alt
ble godkjent/vedtatt av årsmøtet 25.L1.79.

Styret har dermed forholdt seg solidarisk til årsmøtevedtak og kan ikke se at noe er gjort i

strid med lover, vedtekter eller fpringer fra årsmØtet. Opptak om høsten og utsetting om
våren faktureres samlet i februar, og de som ble tatt opp høsten 2019 forventer helt klart å

få satt ut båten våren 2O2Ott den prisen som er oppgitt i gjeldende tariffer. Utsetting våren
2020vil bli siste gang med egen kran/mobilkran. lhht. årsmøtevedtak 20i"9 skal ny praksis
utvikles og utprøves ifbm bruk av Sublift, og det vil ikke være formålstjenlig å vedta nye
rutiner for vårutsettingen 2020.

Et lite tilbakeblikk vil gi bedre forståelse av saken. Vår kran var tidligere (før 2OOg?) godkjent
for å løfte inntil 12t, og det ble heiset både store motorbåter og seilbåter med mast. Når så
krana ble nedsertifisert til 1Ot og man på havnebetjentenes anbefaling ikke lenger kunne ta
seilbåter med mast måtte flere med båter som ikke kunne tas med vår kran finne alternativ
løsning (mobilkran) og betale for dette selv. Dette var rimelig så lenge alle ble fakturert for
den/de tjenestene som ble benyttet (kran, traktor, høytrykkspyler osv.) Årsmøtet 2009
vedtok en forenkling i faktureringspraksisen slik at alle betaler en pris basert på båtstørrelse
og uavhengig av om man bruker alle tjenestene eller ikke. Det er denne praksisen som
gjelder i dag. Medlemmer med båter som, med kranas nåværende godkjenning, må benytte



mobilkran har dermed uforskyldt blitt pålagt å betale for en tjeneste (heising med vår kran)
som de ikke harmulighettil å benytte. De hardermed med unntakav2018 og2O19 betalt
dobbelt for heising siden gjeldende praksis ble vedtatt.

Kommentarer:

Det ble noe diskusjon rundt godkjenning av krana, når løft ble endret fra L0 til 8,5 tonn med mere.
Det finnes ikke noe skriftlig rundt dette, men flere kommenterte at dette hadde vært praksis.
Det enkelte medlemmer reagerer på er at det oppleves som sponsing av de som eier tung båt når
mobilkran ble brukt. pÅ den annen side ble det kommentert at disse, primært større seilbåter,
tidligere hadde betalt både for oppløft via gebyrer til foreningen og i tillegg for bruk av mobilkran.

Vedtak: Påstand om at styrets disposisjoner i saken er ulovlige ble avvist mot 5 stemmer.

Sak 2. Påstand om eller mistanke om kameraderi ifbm. sak 1.

Det vises til e-post fra Per Gunnar Thoresen 19.12.19 og e-post fra samme 22.12.19 som er satt inn
under sak 2. Påstandene om ulovlige vedtak eller manglende behandling er redegjort for under sak 1.

Det er muligens en nyanseforskjell på påstand om kameraderi, mulig kameraderi eller mistanke om
kameraderi. Uansett er det helt uakseptabelt for styrets medlemmer å bli assosiert med kameraderi.
Alle i styret legger ned stor innsats med fokus på hva som er til foreningens beste, og vi må ha

medlemmenes tillit til at dette er tilfellet.

Kommentarer

Det ble bla kommentert at det ikke er første gang styret utsettes for denne type anklager og

det kom tidligere også fra samme mann. Det ble oppfordret til at man møtte på årsmøtene og

sier ifra der.

Vedtak: ÅrsmØtet avviste enstemmig påstand/mistanke om kameraderi.

Dagfinn Berge

Sekretær

9. februar 2020



Vedlegg
Underskrevet krav fra medlemmer om ekstraordinært årsmøte samt mailkommunikasjon i etterkant.

Svelvik motorbåtforening ved styret

Vi laever ekstraordinært årsmøte

Sak: Mobilkranutgifter

Undertegnede medlemmer er uenig i styrets disposisjoner vedrørende foreningens dekning av
regning for mobilkran ved sjøsetting og landsetting av båter som er for tung. fo. foreningins egen
kran. Dette gielder for årene 2018 og 2019, og for kommende år. Selv o* f.rn" var ute av drift i
2018 hadde ikke eierne av de tyngste båtene krav på fri krantrjelp. Det var bare de som hadde båter
som foreningens egen kran kunne ha løftet som hadde krav på dåtte mens krana var ure av drift.

vi er av den oppfatning at styrets beslutninger vedrørende dekning av mobilkranutgiftene for eierne
av disse båtene er ulovlige. Beslutningene om å disponere av foreningens midler tit å Oette
kostnader disse medlemmene har'pådratt seg ved å ånskaffe seg så ståre og tunge båter at
foreningens kran ikke kan løfte de er urimeiige. Styret kan ikke bruke av fåreningens midler til å
støtte enkeltmedlemmer økonomisk, da foreningen ikke har noe ansva.r for disse medlemmers
kostnader. Kosrnadene må faktureres eieme som har brukt mobillsanen for å løfte båter med vekt
1e"r to tonn i 2018, og alle som brukte mobilkan i 201.9 mens foreningens egen kran igjen var i
drift.

Følgende medlemmer støtter dette kravet:

Navn og medlemsnummer:
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Fra: Kent Ove Kra mer <kent.ove@ Pa rkettpartner.no>
Dato: 1,5. 12.20t9, 22.29
Til: "per-gunnar@2resL.no" <per-gunnar@2resL.no>

Hei,

Ut fra hva jeg har fått informasjon om fra Terje Thun angående endringer i forbindelse med
økonomiske belastninger for medlemmer i båtforeningen iforbindelse med heisekran til
seilbåter, høres dette urimelig ut for de med langt mindre båter /lettere båter, der man kan
benytte foreningens egen kran. Derfor har jeg sagt ja til å underskriver for et opprop mot dette.

Mvh
Kent Ove Kramer Stenberg

Angående ekstraordi nært årsmøte
Avsender P§LGunnarThoresen§
Mottaker Formann@renna.no§

Dato 19.12.2019

Styret i Svelvik motorbåtforening

Vedrørende krav fremsatt om ekstraordinært årsmøte om mobilkranutgifter

Terje Thun reagerer på at han er nevnt i en epost som er vedlagt kravet om ekstraordinært årsmØte for
å behandle mobilkranutgifte-r. Det har vært mange i foreningen som har snakket sammen om denne
saken, og mange har valgt å støtte saken ved sin underskriit. Oet er mer en tilfeldighet at Stenberg
henvisertil en samtale med Terje ieposten som-er sendt til meg. Selv flaggetleg tydelig saken på-
årsmøtet, så it<t<e rart det har vært et påtryt<t< på meg fra medtJmmur o, 5 oiåiå "io"rJu]'i5 !ur.un
tatt opp. Og som underskriftene viser er det mange som mener dette er en alvorlig sak. Jo, jeg har i

noen grad bidratt i etterkant av årsmøtet med mine synspunkter, men har ikke hatt noen sential rolle i å
samle underskriftene. De øvrige medlemmene som har underskrevet har på egenhånd organisert
innsamling av underskrifter og er selv ansvarlig for sin deltagelse. Kravet om ekstraordinårt årsmøte på
saken kommer som et resultat at sterk misnøye blant mange- medlemmer, og de ser ingen annen
mulighet ror å rå foreningen til å behandle denne saken eni å kreve nettopp ekstraordinæ.iårrrøt",
eventuelt at styret velger å trekke tilbake beslutningen om at foreningen skal gi et lite antall medlemmer
stor økonomiske bistand til dekning av deres private båtkostnader. Dette blir av mange sett på som
kameraderi.

Noen av medlemmene som har undertegnet ber meg undersøke med styret om underskriftene blir
tellende som avgitte stemmer på et eventuelt ekstraordinært-årsmøte. De er av den oppfatning at det
bør det gjøre selv om de skulle være forhindret fra å møte. Så 3eg vil gjerne ha svar tiiOake på-Oette.

Per-Gunnar Thoresen



Angående uttalelser
Avsender Per-GunnarThoresen§
Mottaker Formann@renna.no§

Dato 2019-12-2213:07

Det foreligger ingen påstand om kameraderi !

Noen av mine uttalelser har blitt dårlig mottatt av Svenn Oddli, og kanskje flere. Jeg har derfor sett
nærmere på Oette og kommet til at jeg har behov for å endre mirie uttalelser. Det hlr ikke vært
meningen å rette søkelys på noen når det gjelder uttalelsen om kameraderi, men derimot på
disposisjonene styret har gjort, som har ført til spekulasjoner om mulig kameraderi. Det skal ses på som
en informasjon til styret om at enkelte har tenkt og nevnt ordet kameraderi. Jeg har ikke hørt noen
nevne noen navn. Jeg ser at min uttalelse "Dette blir av mange sett på som kameraderi." er blitt for
sterk. Det skulle ha stått mulig kameraderi. For de som har nevnt ordet kameraderi har ikke ment å
påstå at det har vært kameraåeri. Jeg skylder disse medlemmene en unnskyldning for å ha formulert
meg feil. Men styret har kanskje vektige beveggrunner for det de har gjort, som blir forstått av
medlemmene. Likevel er det flere som mener at dette skulle vært tatt opp og behandlet på lovlig måte,
slik at styret ved godkjenning av årsmøte, lovlig kunne bevilge midler tit Oet<ning av mobilkran for
enkeltmedlemmer.

Svenn oddli har også reagert på følgenoe uttalelse: " Ved innføring av spesifiserte regninger iforhold til
hva man bruker av tjenester, vil selv Oddli kanskje være fornøyd om han slipper å betale for en tjeneste
han ikke bruker. Han har selv nevnt dette i en samtale med meg," Jeg ser at dette også er blitt uheldig
formulert. Jeg burde heller ha skrevet: "Ved innføring av spesifiserte regninger iforhold til hva man
bruker av tjenester, vil de som tidligere har måttet betale mobilregningen selv, kanskje ha lettere for å
akseptere å betale mobilregningen selv, dersom de slipper å betale for bruk av foreningens egen kran,
en tjeneste de ikke bruker," oddli sier han aldrl har hatt noe imot å betale de avgiftene han er fakturert
for. Kanskje ikke andre heller. Men vi har begge betalt for tjenester vi ikke har benyttet, Oddli for løft
med foreningens kran og jeg for opplagsplass i havna når jeg hadde båten i opplag på egen tomt.

Da jeg har fått informasjon om at mobilkranutgiftene vil bli tatt opp på et ekstraordinaert årsmøte, håper
jeg styret og medlemmene kommer til enighet om hvordan saken skal løses. Beklager at denne saken
ikke er noe hyggelig, men som det fremgår av ei liste med krav om ekstraordinært-årsmøte, har det
vært nødvendig på vegne av alle disse å søke saken behandlet.

Jeg håper dette ikke skal legge en demper på iutefeiringen for styremedlemmer og berørte, og ønsker
alle god jul.

Med vennlig hilsen Per-Gunnar
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