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        Årsmelding 2013 Straumen Båtlag. 

            

       Styret har hatt 5 styremøter og behandla   28 saker.  

Straumen båtlag har pr.31.12.13.  94 medlemmer  ( 97 - 2012 )         

hvor 3 er passive medlemmer  ( 5 – 2012 )  

       I løpet av 2013 har 5 medlemmer har sagt opp : Gudmund Kallekodt , Jan Erik Larsen , 

 Helge Risanger  1 plass , Asbjørn Førland og Tor Magne Gunderstad . 

      Straumen Båtlag har fått 5 nye medlemmer m/fast plass . 

              Vi har for 2014 ledig  7 plasser  m/fast plass og  3 plasser som kan leies ut.      

 Vi har 4 stk på venteliste for båtplass .       

       Straumen Båtlag har i dag   98 båtplasser . 

       Dette er utført i havnen  2013 : 

Det er  utført  501  dugnadstimer  mot  818 i 2011 . 

Det er ryddet  i havnen og i skauen . 

Vi har montert 5 stk nye strømsøyler m/ målere og lys på brygge B , ny strømkabel til dette er 

også montert. 

Vi har oljet alt treverk på bryggene og på land i havnen, malt utliggere brygge A . 

Alle fester til bryggene er gått over og strammet opp . 

Brygge D ferdig sveiset og grunnet. 

Brygge C montert  2 nye lodd , Brygge B 1 lodd 

Vi har laget eget kontrollskjema over fester til bryggene og fester i sjøen som er nummerert   

på skjema og viser hvor det enkelte feste ligger i sjøen. Dykker har sjekket  alle fester  . 

Redningstauet langs land  er skifter ut og montert. 

Nye oppslagstavler er laget .Det gjenstår å montere disse . 

Strømkabel og vannledning til gjestebryggen er trukket frem og kan monteres når 

oppslagstavle er montert . 

Vi har laget nye foto av havnen som i løpet av våren blir lagt ut på vår hjemmeside . 
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Tyveri / innbrudd i båter .  

I mai var det 7 båter som hadde ubudne gjester som forsynte seg med bensinkanner og 

annet båtutstyr . Vi gikk da til innkjøp av 4 stk overvåkings kamera og vi har hatt lite problem i 

havnen etter dette. 

 

Boss  

Båtlaget fikk til en prøveavtale med Tysvær Kommune om henting av søppel  i 2012 . Avtalen 

var fra sankthans og ut september 2012. Søppelet ble hentet hver tirsdag  og ordningen 

fungerte fint og  ble videreført  i 2013. Regner med at vi får til lignende avtale for  2014 .  

 

Økonomi 

Årets resultatregnskap viser et overskudd  på kr 176768,00   

Vi klarte å nå budsjett vedr. salg  nye plasser kr.100000,- 

Gledelig er det at gjestehavnen begynner å få inntekter kr.4500,-    

Etter at vi gjennomførte vedtekts endringer  i  2012 kunne vi søke om momskompensasjon . 

For  Straumen båtlag ble søknadsbeløpet  kr.140000,- i 2013 med søknadsfrist  1. september. 

Vi var spente på om vår søknad ble godkjent og med litt mail at og fram fikk vi godkjent vår 

søknad i desember . Det ble utbetalt ca 70 % til alle som søkte  av opprinnelig søknadsbeløp 

og vi fikk utbetalt  kr. 98199,- og beløpet ble overført vår konto i  slutten av desember 2013.  

            

 Vi har fakturert manglende dugnadsarbeider med kr. 68000,-  

På utgift siden har vi brukt ca kr. 35000,00 mer på vedlikehold enn i budsjett .  

 Vi har ikke startet arbeidet med nytt slipphus og slippvogn . 

 

Strøm 

Vi innførte i 2012 at strømmen skal avleses 1 gang i mnd , dette for å kunne holde oversikt 

med regning fra Haugaland Kraft  og over forbruket  medlemmene  bruker samt kva som er 

båtlagets forbruk .Det er fortsatt flere som ikke  gjør dette. Vi sliter også med at flere ikke 

sender inn strømavlesingsskjema , flere har heller ikke meldt inn forbruk som er forbrukt før 

vi fikk på plass strømsøylene. Etter at strømsøyler er montert  på brygge B har styret bestemt 

at havnesjefen foretar strømavlesningen  og dermed unngår vi  problemer med 

innrapporteringen for 2014. Strøm kostnadene  viser et avik på kr. 10000,-                                  
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Det er betalt ut honorar etter årsmøte vedtak 2013. 

Formann kr.3000,- Kasserer kr.3000,- Havnesjef kr.3000,- Hovedslipper kr.3000,- 

Hjelpeslipper 2 stk a kr.1000,- 

Styret besluttet å utbetale  innestående innskudd ved oppsigelse av plasser til: 

 Asbjørn Førland ,Gunnar Eike , Gudmund Kallekodt , Ove Lilleskog,  Jan Erik Larsen ,Helge 

Risanger  og Thor Magne Gunderstad selv om vedtektene sier at først skal plassene  være 

solgte før utbetaling . Båtlaget har derfor ingen medlemmer som vi skylder oppgjør . 

 

Investeringstilskudd          

 Det var i 2012 søkt Tysvær kommune om investeringstilskudd  ca  kr. 84000,-  

 Vi har ikke fått noe tilbakemelding på vår søknad pr.des.2013 

 

Grillfest  

Båtlaget inviterte også i år til grillfest og ca 60 stk deltok og alle storkoste seg  , dette ble 

kombinert med en dugnad i havnen hvor vi fordelte arbeidet og hvor en del  ordnet med    

telt , mat og drikke som en del av dugnadsinnsatsen . Dette er et godt tiltak som skaper 

trivsel og samhold i båtlaget og styre vil takke alle for deltagelsen. 

 

 

Dugnad : Manglende innrapportering  av timer        

 Det er den enkeltes ansvar at timer en deltar med blir korrekt innført i protokollen . Blir det  

utført arbeider utenfor avtalt dugnad må den enkelte selv innrapportere dette til 

styre/havnesjef .                                                                       

 

 

Innpakking av båter som overvintrer i havnen . 

Styre ber hver enkelt om å påse at presenninger og lignende surres og ettersees 

under hele perioden dette brukes. Det blir ikke godtatt at presenninger henger å 

slenger rundt om kring og som kan være til hinder og fare for andre . 
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Tilsyn av båt i havnen    
             

Det er under siste stormer og uvær blitt alt for mye ettersyn av båter i havnen.   
Tauverk  som sliter og flere har alt for tynt tauverk , ved høy vannføring må tauverk 
slakkes, det er også flere som har alt for lange fortøyninger og dette medfører at 
båtene ligger å jager noe ekstremt i båsene dette medfører store påkjenninger for 
utliggere og brygger.  Styre / havnesjef pålegger alle medlemmene til selv å ha et 
bedre oppsyn med sin båt og viser til Havnereglement og plass og utleiereglement for 
Straumen Båtlag  
 
 
Havnereglement    8.1.9     
 
Bruker er selv ansvarlig for at båt(er) som disponeres er forsvarlig fortøyd med 
tilstrekkelig fendring, strekkavlastning, og for at fortøyningene jevnlig etterses, 
kontrolleres, justeres og eventuelt utskiftes ved behov. Bruker er forpliktet til å 
etterkomme ethvert pålegg fra havnekomité om endring, justering eller fornying av 
fortøyningsutstyr. 

 

 

8.1.13 Sikkerhet i havna ved ekstremvær. 

 
Ved dårlig vær er det spesielt viktig at hver enkelt bruker tenker sikkerhet, og er       
varsam i forbindelse med alt arbeid i havna. Bruk av flytevest er et krav når man    
ferdes  på bryggene. 

 
 
 
8.2.1  Plass og utleiereglement 

 
Bruker er erstatningspliktig for ethvert økonomisk tap som skyldes skade på person 
og ting, havneanlegg, brygger og tilhørende utstyr, dets fortøyninger samt enhver 
annen eiendel og interesse tilhørende Straumen Båtlag forårsaket av brukers båt, 
aktivitet eller opphold i havna. 
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Skjoldastraumen.no 

Nettsiden  er nå laget ny og fungerer meget godt. 

Straumen Båtlag har  opprettet en felles mailadresse som er : 

baatlaget@skjoldastraumen.no 

Når en bruker denne mail adresse ved forespørsel til Straumen Båtlag får alle i styret  

beskjed. 

http://www.skjoldastraumen.no 

Klikk på lag og foreninger og deretter  finn Straumen båtlag . 

Dette er siden for informasjon i Straumen Båtlag og en vil finne :  

Sakspapirer  årsmøte – vedtekter –styre - skjema  for strømavlesning –søknadspapirer  - 

prisliste –  informasjon dugnad  - interne sider og generell  medlemsinformasjon .  All 

informasjon om båtlaget kan en selv hente  ut og ta utskrift  av . Båtlaget vil med dette spare 

kostnader ved utsendelse  av informasjon til medlemmene .Til de av medlemmene som ikke 

har tilgang til nettløsninger  gi  beskjed til styret om at du ønsker  å få tilsendt  informasjonen  

Interne sider : Interne sider er passordbeskyttet og passordet får en ved hendvendelse til 

styre. Her ligger dugnadslisten og her kan medlemmene selv  sjekke opp sine utførte timer.   

 

 

 

 

Skjoldastraumen  31.1.2014 

              Formann :  Torbjørn Langelandsvik        

 Nestleder : Egil Bjørnevik         

 Kasserer :  Olav Straum        

 Sekretær : Jan Øvernes           

 Styremedlem :  Trond Steinsland       

 Varamedlem :  Kjell Guttormsen   

mailto:baatlaget@skjoldastraumen.no
http://www.skjoldastraumen.no/

