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Å r s m e l d i n g  2014 

 

Styret 
Styrets sammensetning i 2014: 
- Mellvin Steinsvoll – leder  
- Svein Rekdal – nestleder  
- Arnt Ove Viken – kasserer  
- Bjørn Nauste – sekretær 
- Leidulf Frisvoll – styrerepresentant   
Vararepresentanter:  
- Gjermund Frisvoll 
- Tor Erik Aarstad 
 

Styretmøter 
I 2014 er det avholdt 8 styremøter med 57 saksnummer. Fra sakskartet kan nevnes: 
-  Administrative forhold som opprettelse av arbeidsutvalg på tre personer. 
-  Div søknader om økonomisk støtte 
-  Økonomi 
-  Utarbeidelse av handlings- og dugnadsplan – oppfølging gjennom 6 organiserte 
   dugnadsdager 
-  Div. forhold i havna – ønsker fra båteiere. 
-  Endring av låsesystem for støttemedlemmer. 
-  Div. søknader om fast båtplass – oppkjøp av en båtplass – slag av en båtplass – på 
   venteliste pr. 31.12.2014 er fem. 
-  Korttidsutleie av båtplasser. 
-  Omorganiseringsprosess i tråd med vedtak i årsmøte 2014 
 
Medlemmer  
Pr. 31.12.2013 hadde laget 47 medlemmer med fast båtplass, og 31 med støttemedlemskap. 
 
Økonomi 
Det vises til fremlagt revidert regnskap. 
 
Lagets rundskriv til medlemmene 
-  Rundeskriv av mai og juni 2014  
-  Julebrev vedlagt kontingentinnbetaling av desember 2014  
 
 

Møte, aktivitets, og dugnadskalender 2014 
Dato Aktivitet Gjennomført 
-------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---------------------------------------- 

22. jan Styremøte Ok 
18. feb Styremøte Ok 
28. feb Årsmøte Ok 
09. april Styremøte Ok 
03. mai Dugnad – se arbeidsliste Ok 
24. mai Dugnad – se arbeidsliste Ok 
05. juni Styremøte Ok 
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07. juni Grillparty Ok 
17. juni Arbeidsutvalget Ok 
06. juli Friluftsgudstjeneste – kontakt Annlaug Berge Ok 
12. juli Dugnad – se arbeidsliste Ok 
12. juli Utleie til selskapsarrangement – Tomas Holen Ok 
02. aug Dugnad – se arbeidsliste Ok 
28. aug Styremøte Ok 
06. sept Dugnad – se arbeidsliste Ok 
06. sept Grillparty Ok 
13. sept Dugnad – se arbeidsliste Ok 
21. okt Styremøte Ok 
26. nov Arbeidsutvalget Ok 
26. nov Styremøte Ok 
03. des Arbeidsutvalget Ok 
16. des Arbeidsutvalget Ok 

 
Dugnad 2014 

• Takrenner/nedløp Lysthus – takrenne nedløp klubbhus                            OK  
•  Mudring under gjestebrygge – Stolpearbeid ved oppdrag                          OK                                              

(gravemaskin, lastebil og traktor fra Langset, O.Bugge og Rune Frisvoll)      
•  Kappe/tilpasse kjettingfester brygge 1 vest                                                OK 
•  Forsterkninger av bryggeutfar                                                                    OK 
•  Beise brakke                                                                                               OK 
•  Reparasjon av finger som er skadet                                                           OK 
•  Forandre gangveg til brygge 2 øst                                                              OK 
• Flytte materialer til sena                                                                             OK 
• Reservefingre fraktes til lagerplass v/Dokkelva                                          OK 
• Skilting av parkeringsplass og nedkjøring til brygge 2 øst                          OK 
• Rydde under sena                                                                       under arbeid           
•  Beis dører klubbhus                                                                                    OK 
•  Gratis beis til fingrer – alle fingrer skal ha samme farge              underarbeid 
•  Montering av hjullasterdekk i oppdrag                                                        OK 
•  Rampe ved brakkeinngang                                                                         OK 
•  Endekjetting brygge 1 Vest                                                          under arbeid                            
•  Juster retning av brygge 2 øst – (langs med vegskråning) 
• Beise vinduskarmer klubbhus                                                      under arbeid 
• Flytte kjetting på Egil Arvesens                                                                   OK 
• Flytting av styreskinner under landganger fra brygge 1. vest og 2. øst        OK          
•  Beis gangbru gjestebrygge og gjestebrygge                                             
•  Demontere presendinger                                                                             OK                                                              
•  Vinterlagring av bord                                                                                   OK                                                                    
•  Sjøsetting av arbeidsbåt                                                                              OK 
•  Lys/Landstrøm til nybrygga 
•  Bygge himling under senetak  
• Beising av gesims over seneåpning 
• Grus på parkeringsplass, sjekke pris fra Viken pukkverk. 
• Gessetklipping er en viktig del av vedlikeholdet                   utføres etter behov  
• Orden i brakke –                                                                               kontinuerlig 
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• Dugnadsdatoer:        
03.  mai  – ansvarlig:  Svein           

           24.  mai  – ansvarlig:  Bjørn           
           12 . juli   – ansvarlig:   Leidulf         
           02. aug  – ansvarlig:   Mellvin        

                  06. sept. – ansvarlig:  Styret            
                  13. sept. – ansvarlig:  Styret              
 
Dugnadsplan 30 arbeidsoppgaver: – 20 gjennomført, 4 under arbeid, 6 ikke gjennomført 
 
Aktiviteter 
-  Det ble ikke arrangert småbåtdans i 2014. I stedet for gjorde styret forsøk på å arrangere to 
   grillaftener. Tiltaket kan ikke rapporteres som særlig vellykket. 
-  Anlegget er i løpet av sommeren blitt leid ut til et privat selskap, og lånt ut til gudstjeneste. 
-  Styret har fastsatt sommerdansen 2015 til 27. juni. «Bjørns Orkester» er festet til  
   arrangementet. Styret har forventninger både til deltakelse og økonomi.  
 
Investeringer   
Utenom innkjøp av materialer, maling og utstyr i forb. med foretatt nødvendig vedlikehold, har 
laget investert i brukt stål-båt med innenbords kraftig dieselmotor. Det er også foretatt innkjøp 
av brukt kran som skal monteres på båten. Styret har store forventninger til dette verktøyet 
både som isbryter og arbeidsbåt under nødvendig vedlikeholdsarbeid med brygger og fingre. 
  
Sluttord 
Styret ser tilbake på året 2014 som et nytt aktivt år for Eresfjord Småbåtlag. Anlegget har stort 
behov for kontinuerlig vedlikehold og som tidligere har en del av medlemmene vært aktive i 
forb. med dugnadsdagene. Noen har vært svært aktive og de takker vi spesielt, mens andre 
har deltatt mindre og atter andre lite eller ingen ting. Mye helt nødvendig arbeid er blitt 
gjennomført, men mer står igjen og mer vil komme.  
Vi alle bør være stolte over å ha dette fine anlegget. I midlertid er det god plass for kreative 
krefter som kan bidra til å gjør laget og anlegget enda mer attraktivt.   
Styret vil takke for fin oppslutning og godt samarbeid i året som er gått. Det nye styret ønskes 
lykke til med et viktig arbeid videre.  
 
 
Styret 


