Styremøte Liland båtforening 23.02.09
Til stede: Rune Hamnes, Steinar Sørensen, Helge Opdal, Oddvar Sørensen, Ragnar
Bøifot.
Sak 01/09, forberedelser årsmøte 2009
Rune orienterer valg komite.
Ragnar lager forslag til årsmelding.
Ragnar kaller inn til årsmøtet, senest 3. mars
Dato: 31. mars
Tidspunkt: 19:00
Sted: Liland brygge
Saker til årsmøtet må foreligge styret senest 17. mars.
Sak 02/09, styrets forslag til kontingent 2009
Kontingent for medlemmer med båtplass: kr.1.000,Kontingent for medlemmer uten båtplass: kr. 50,Sak 03/09, endrede behov
Innen utgangen av april må medlemmer som ønsker utvidet båtplass eller flytte til
annen plass ved anlegget melde sine behov. E-post sendes medlemmene med tilbud
om å melde inn ekstra behov.
Sak 04/09, leiepriser
Leiepris, langtidsleie
Pr mnd
kr. 1.000,Sesong
kr. 5.000,Leiepris, gjesteplass
Pris for gjesteplasser, retningslinjer for utleie og system for innbetaling
diskuteres med Evenes kystlag.
Sak 05/09, forespørsel om leie
Forespørsel om leie av båtplass fra Stefan Falc og Erlend Klæbo.
Rune gir tilbud om leie basert på vedtatte leiepriser.
Sak 06/09, samarbeidsavtale med kystlaget
Rune kontakter lederen av Evenes kystlag for å diskutere utarbeidet forslag til
samarbeidsavtale.
Sak 07/09, utbedringer på flytebryggene
Gjennom vinteren har vi sett at flytebryggene ligger noe lavere i vannet enn forutsatt.
Etter samtaler med Ørsta har vi kommet fram til at det må utbedringer til, der vi
kompletterer med nye flyteelementer. Liland båtforening har fått tilbud om kjøp av
åtte nye elementer til nettopris, samt at Ørsta betaler frakt. Pris på åtte pontonger,
beslag, samt to nye platter er kr. 24.410,- inkl. mva, fritt levert Harstad. Bestillingen
effektueres så snart som mulig.

Sak 08/09, tilsyn med bryggene
Følgende har vakt for tilsyn med flytebryggene.
Utenom vaktukene tilkalles styrets medlemmer etter behov.
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Sak 09/09, hjemmeside og logo
Helge starter arbeidet med hjemmeside, samt kjøp av domenenavn til Liland
båtforening. Helge utarbeider også en skisse til ny logo.
Sak 10/09, drivstoffanlegg
Ragnar retter en henvendelse til brannsjefen i Evenes kommune for å få regelverk og
retningslinjer for etablering av drivstoffanlegg i tilknytning til anlegget.
Sak 11/09, eventuelt
Ragnar - Innmelding av båtforeningen til Brønnøysundregisteret
Ragnar - Kongelig norsk; innmelding av hele styret?
Helge - Undersøker og får tilbud forsikring; forsikring av anlegget samt tilbud på
forsikring av båter til båtforeningens medlemmer (50 stk).
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