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Referat fra: 

 

Årsmøte i Cap Clara Småbåthavn SA 

Gjennomført digitalt på Teams pga. covid-19 pandemien, tirsdag 16. mars 2021 fra kl. 19.00 - 19.45. 

 

************** 

 

Styreleder Petter Rindarøy ønsket velkommen og ble grunnet omstendighetene akseptert som 

møteleder. 

Det ble registrert i alt 25 møtende medlemmer. Ingen av disse meddelte at de også møtte med 

møtefullmakter. 

Saker til behandling: 

1. Godkjenning av innkalling 

Ingen hadde merknader og innkallingen ble enstemmig godkjent. 

 

2. Konstituering 

Årsmøtet ble deretter konstituert. Som referent ble valgt, Geir A. Kristoffersen og til å 

underskrive/godkjenne referatet ble valgt Marianne V. Hauge og Svein Johan Nygaard. 

 

3. Styrets orientering for 2020 (årsberetning) til Årsmøtet   

Styremedlem Trond Strømmen gjennomgikk årsberetningen. 

Det fremkom en kommentar fra et medlem om kameraovervåkingen i havna. Styremedlem 

Strømmen redegjorde for etableringen og hva som gjenstod for mulig tilgjengeliggjøring av 

live-visning til det enkelte medlem.  

Det fremkom for øvrig ingen merknader og årsberetningen ble enstemmig tatt til 

etterretning. 

 

4. Godkjenning av regnskap for 2020 

Styreleder Petter Rindarøy redegjorde for regnskapet ved en gjennomgang av 

resultatregnskap og balanse og med henvisning til de valgte revisorers uttalelse om 

regnskapet av 04.03.21. 

Regnskapet med revisoruttalelsen ble enstemmig godkjent. 

 

5. Prisliste og budsjett for 2021 

Styremedlem Halvard Fiksdal orienterte om styrets framlagte forslag til prisliste. 

Styreleder Petter Rindarøy redegjorde for styrets budsjettforslag. 

Det ble deretter votert over styrets forslag til prisliste og budsjett, disse ble enstemmig 

vedtatt. 

 

6. Valg 

Valgkomiteens leder Knut Ståle Morsund orienterte om komiteens arbeid og kandidatforslag. 
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Det ble stemt enkeltvis for hvert medlemsverv, som var på valg, til de ulike 

organer/funksjoner. 

Samtlige forslag fra valgkomiteen ble enstemmig vedtatt. 

 

Foretakets organer har da slik sammensetning: 

 

Styret 

 

Leder:   Petter Rindarøy  Valgt for 1 år 

Styremedlemmer: Trond Strømmen Ikke på valg 

   Trond Storebø  Ikke på valg 

   Asbjørn Flusund Ikke på valg 

   Halvard Fiksdal  Valgt for 2 år 

   Geir A. Kristoffersen Valgt for 2 år 

 

Varamedlemmer: Svein Bråthen  Valgt for 1 år 

   Erik Lange Folke-Olsen   Valgt for 1 år 

 

Revisorer 

 

Tor Folke-Olsen  Valgt for 1 år 

Svein Johan Nygård Valgt for 1 år 

 

Valgkomite 

Halfdan Marøy  Valgt for 1 år 

Arnold Vik  Valgt for 1 år 

Marit Heiene  Valgt for 1 år 

 

 ************** 

 

Nyvalgt styreleder takket for oppmøtet og for tilliten som var vist han og det nye styret. 

Møtet ble deretter hevet.  

************** 

 

Marianne V. Hauge        Svein Johan Nygaard 

 

Geir A. Kristoffersen 

Referent 

Av smittevernhensyn er referatet godkjent digitalt av Hauge og Nygaard ved sirkulasjon.  


