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Referat fra årsmøte i Rygge Båtforening 9. mars 2021.

Fomranu Johmrl l-r'andenr r.lnsket r, clkomn]en til årsmotet. Pga koronapandemien ble årsmøtct
i år holdt r-ia Tcams. 61 medlemmer inkl. I medlent med ir-rllmakt fulgte mr)tet. På Naustet
var det 6 frenxnotte medlemtner for styring av programnlet.
Per 0.Rakstaci hadcle sagt seg viilig til å \'ærc mentor,/ l.noderator ved gicnnom l'øringen og ga

en enkel orientering til de påkoblede om brukcn ar''feams nrm.

Sak l. Valg av møtedirigent.
Eivind W.Jensen ble enstemmig valgt. llan takkct lbr tilliten og orientefte medlemmeue on]

hvordan gjennomt-øringe n ar dette spesielle å1's1røtet via'lcams ville bli.

Sak 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden.
Enstemmig godkjcnt.

Sak 3. Valg av referent og 2 personer som sammen med dirigent skal skrive
under møteprotokollen.
Per D.Hansen ble valgt som årsmøte1s ref'erent. Til å skrir,e under m!,leprotokollen ble valgt
Eskill Plasscn og Hcnrik ;\ndreassen.

Sak 4. Årsberetning 2020.
Br:rctningen r.ar ikke sendt r.nedlen.uncnc på lbrhånd. men kun preserltert via hiemmcsicien til
RBI r iu Har neueh-lil5urrgen.
N4otedirigenlen Lir ind W.Jensen gikk gjcnnom sarrllige punkLer i årsberetningcn fi'a stl ret.

Dette on.rhandlet: St1'resammensetning - Kotniteer ,/varametrn - Informasjon - Økonorni
Stl resaker Arrangenlerll Dugnadcr Vaktordningen - Oslofjordens Båtcicrunion OBL.I

RBlrs damegrirpfre - Naustet - Gjestehavna.

Llnder plr 4 Økonon'ri oppl)'ste kasserer aL riktig beløp for årets resultat skulle r,ære

kr 51 1 .5(i9 og riktig avskrivning skr.rlle være kr 662.80 i .

l--llcrs bic rr:sten av årsberetningen enstenrmig godkjent uten vtterligere kontntcntarer.
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Sak 5. Regnskap 2020.
Kasserer Mofien Jensen orienicrte om rcgrskap. buds.jett og balanse på en ovctsiktlig rnåte.

Ilarr lblklaile §delig om de disposisjonene som Yar tbretatt i ir--rpet ar 2020.

Dirigenlen leste opp revisjonsberetningen lra revisorerre hr or de ga uurl kk fbr at RBF

presentcrte et godt. oversikttig og solid regnskap meci sunn økonotli.
Til olientering sii betalet de flestc i dag rned Vipps.

Regnskapet bie deretter enstemr.r-rig godkienr.

Sak 6. Foreningssaker - st)'rets disposisjoner.
Dirigenten oppi-vste gelierelt om st-vrets arbeid i løpet 2020 cg orn n1'bl,gget til li.S sotn er
oppfofi nord tbr tankanlegget. l)ette har-\ært et storl økonomisk loli fbr ibrcaingen.
Irormarrn .Iohanl, Trandem rrar lbrnovd med samtaleire og møtene raed l{S. Den reviderte
avtalen med er lå underskrelet ar, begge pancr.

Sak 7. Ansvarsfrihet f,or stvret.
l)irigenten olientefie om hYa denne ansvarsirihelen innhar. Et enstemmig årsmote godk]cnte
denne og står bak s§rct i de vurderingene som loretas.

Sak 8. Innkommende forslag
Det er ikke innkommet noen ibrslag iil årsmotet inr,en 1l'isten. Imidlenid tbreligger det en
skrililig henstilling lil -st!'ret om at de1 bør vurderes å anskal-l'e en rr-riljomaskin-i:rr1'gge son.r

kan samle avt-all og som kan samlc opp olje pa r,ann i halnebassenget. St) rei tar innspillct til
oricntering.

Sak 9. Fastsetting av neste års kontingenter, avgifter og budsjett.
Kasserer \,lorten Jensen orieirterte om ibrslag til kontingenter i'or l02l og budsieit lbr f021 .

Forslag til kontingenter og ar,eittcr f-olger stofi sett satsene ll'a 2021- BudsjeLret f'orl0l1 er
noe hoy-ere på utgiftssiden enn i regnskapet fbr 2010. Dette på gn-utn a\ al det utgitier tit
strøm og dugnader.

Kasserer fremla deretter .lb1gende til behandling:
,\. Kontingentcr 2022.
B 1 . Lltleiesat-ser 2022.
Bl.Faste leietagcre på årsbasis med indeksregulene al1aler.
C. \/erdisetting av atdeler ?tJ2l .

D. Budsjeu 20? I .

Samtlige punkter A - D bie enstemmie Yedtatt aY al'smøle1.



Sak 10. Valg av følgende tillitsmenn / kvinner.
Pga koronaepidemien var ingcn fra lalgkomiteen f.vsisk tilstede. Dirigenten prcscnterte da

komiteens fbrslag til stlTe og komiteer {irr 2021 til 2022. Siden PcI O.Rakstad r1'kker opp fi'a

l.aranta n til st1''rentedlem vil hans valgtid sorn stl remedlem kun r,ære for året 2021. llan vil

dcrlbr r,ære på r'alg i 2022.

Forslaget lia valgkomiteen ble cnstemnrig godk]ent ar' årsmolet.

Arsnrotet ble deretlel avsluttcl ca- lii. 20.00.

Formannen taklict all!'tiemmotte medlemmet'i Teams. mentor 1br Teams Pet O.Rakstad og

dirigenten llir-irid W.Jensen lbr utmerket mitteledelse og gjeru.ronrtbring.

Ellels så ca han ros Lil st,vrets mecllemnrer i den periodcn han hadde \'ært le.[er og konkludertc
nTed at Rl gge båtlbrcning blir godt drevet mcd sunn irkttnomi. IIan ønsket også den u1-e

lederen velkommcn og lakket tbr ,1 gode år sonr leder i RBF.

Moss den 10. mars 2021
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