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Å r s m e l d i n g   2015 

 

Styret 
Styrets sammensetning i 2015: 
- Mellvin Steinsvoll – leder                                Vararepresentanter:  
- Svein Rekdal – nestleder                                - Gjermund Frisvoll 
- Arnt Ove Viken – kasserer                              - Tor Erik Aarstad 
- Bjørn Nauste – sekretær 
- Leidulf Frisvoll – styrerepresentant   
                                                                       
Styretmøter 
Det er i 2015 avholdt 8 styremøter og 6 møter i arbeidsutvalget. Styret har i perioden behandlet 54 
saker og fra sakskartet kan nevnes: 
-  Økonomi og div søknader om økonomisk støtte. 
-  Utarbeidelse av møte, aktivitets- og dugnadsplan – oppfølging.  
– Gjennomført 6 organiserte dugnadsdager med godoppslutning fra medlemmene 
-  Div. forhold i havna og ønsker fra båteiere. 
-  Samarbeidsprosjekt Hornsgjerdet – stor innsats. 
-  Div. søknader om fast båtplass – oppkjøp av båtplasser – salg av 4 båtplasser – på 
   venteliste pr. 31.12.2015, står 5 interesserte. 
-  Korttidsutleie av båtplasser. 
  
Medlemmer  
Pr. 31.12.2015 hadde laget 47 medlemmer med fast båtplass, og 34 med støttemedlemskap. 
 

Økonomi 
Det vises til fremlagt revidert regnskap. 
 
Medlemsinfo 2015 
-  Innkalling til generalforsamling i Eresfjord Småbåtlag 
-  Innkalling til årsmøte  
-  Generell info juni  
-  Julebrev vedlagt kontingentinnbetaling av desember  
 

Møte, aktivitets- og dugnadskalender 2015 
Dato Aktivitet Gjennomført 
-------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------ 
19. jan Styremøte Ok 
09. feb Styremøte Ok 
20. feb Generalforsamling Eresfjord Småbåtlag BA Ok 
20. feb Årsmøte Eresfjord Småbåtforening Ok 
25. mars Styremøte Ok 
11. april Arbeidsutvalget Ok 
28. april Arbeidsutvalget Ok 
09. mai Dugnad i h.h. til oppgaveplan Ok 
13. mai Arbeidsutvalget Ok 
01. juni Styremøte Ok 
07. juni Dugnad i h.h. til oppgaveplan Ok 
17. juni Arbeidsutvalget Ok 
20. juni Dugnad i h.h. til oppgaveplan Ok 
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27. juni Småbåtdansen Ok 
05. aug Styret Ok 
15. aug Dugnad i h.h. til oppgaveplan Ok 
25. aug Arbeidsutvalget Ok 
08. sept Styremøte Ok 
12. sept Dugnad i h.h. til oppgaveplan Ok 
19. sept Dugnad i h.h. til oppgaveplan Ok 
27. okt Arbeidsutvalget Ok 
10. nov Styret Ok 
09. des Styret Ok 

Organisert 
dugnadsarbeid  

Antall  
deltakere 

Havna, havneområdet og 
styrearbeid - antall timer 

Hornsgjerdet 
antall timer 

Timer 
totalt 

9. mai – 7. juni 
20. juni – 15. aug 

12. sept – 19. sept 

 
 

31 

 
 

245 t 

Inkl. formelle og uformelle 
konsultasjoner    

250 t   

 
 

495 t 
 
Aktiviteter 
-  Småbåtdansen 2015 ble arranger lørdag 27. juni med musikk av «Bjørns orkester». 
   Netto til kassa kr. 29.000. 
-  Anlegget er i løpet av sommeren blitt leid ut til 2 privat selskap. 
-  Oppfølging av samarbeidsavtalen med Kolbjørn Lervoll og Bjørn Nauste ang. gjenreising av hytte på 
    Hornsgjerdet, har vært en prioritert oppgave. Flere av foreningens medlemmer har deltatt i dette 
    arbeidet, men en spesiell takk i denne sammenheng, går til Bjørn Nauste for stor innsats. Ferdig 
    stillelse av byggearbeidet vil etter planen skje i løpet av 2016. 
-  Første år i prosjekt «Båtkultur og sjøsikkerhet» er så godt som finansiert. Prosjektet vil etter plan bli  
   satt i gang i 2016. 
  
Investeringer   
-  Div. i forb. med dugnadsoppgavene som beis, tjære, koster, grus til parkeringsplass, nummerskilt for 
   nummerering av båtplassene m.v..  
– Div. nødvendig utstyr til «Paulus».   
 

Sluttord 
Styret ser tilbake på året 2015 som et nytt aktivt år for Eresfjord Småbåtforening. Anlegget har stort 
behov for kontinuerlig vedlikehold. Som tidligere har oppslutningen om det organiserte 
dugnadsopplegget vært bra fra mange av lagets medlemmer.  Noen har vært svært aktive og deltatt 
med timer langt ut over de 10 som er vedtektsfestet plikt pr. år. Andre har deltatt mindre og atter andre 
lite eller ingen ting. Styret vil takke spesielt de som har utført dugnad utover plikten. 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 foreningen og anlegget enda mer attraktivt.   
Styret vil takke for fin oppslutning og godt samarbeid i året som er gått og ønske det nye styret lykke til 
med et viktig arbeid videre.  
 

 
Styret 
 
Mellvin Steinsvoll /s/                           Svein Rekdal /s/                             Bjørn Nauste /s/  
       leder                                                  nestleder                                        sekretær 
 
 
                                 Arnt Ove Viken /s/                       Leidulf Frisvoll /s/ 
                                     kasserer                                     styremedlem 


