
ATLØYS VENNER

Årsmøte 2020
Referat

Sted: Alderssenteret «Havglytt»
Tidspunkt : 26.mai, kl: 18:00
Antall møtende: 13 personer

1. Godkjenning av innkalling
Ingen merknader. Innkalling vedtatt

2. Årsmelding 2019
Ingen merknader. Årsmelding vedtatt

3. Regnskap 2019
Fremlagt regnskap ble gjennomgått og vedtatt

4. Fastsetting av medlemsavgift for 2020
Medlemsavgift for enkeltperson i 2020 er kr. 300,- (øvrige medlemsavgifter
er som fastslått i årsmøtet av 19.mars 2019)

5. Valg av styre/styresammensetning 2020

Etter dagens valg har styret slik sammensetning for 2020, styret konstituerer seg selv:

Leif Kvalvik – gjenvalg

Rolf Grønnevik – gjenvalg

Helge Terøy – gjenvalg

Ludvig Grytten 

Karl Johan Moldestad

Per Grov

Lasse Seim – m./ tale og forslagsrett

Vararepresentanter : 

Ludvig Sandvik – gjenvalg

Kurt Hansen - gjenvalg

          



Valgnemnd: 

Sander Ødelien – gjenvalg

Ludvig Sandvik – ny

6. Sesongen 2020 

Dette blir en sesong som en ikke har sett maken til tidligere.                                                

Grunnet covid 19 eller coronaviruset  - som bortimot «stengte ned store deler av landet»  - har 

alle turer frem til nå blitt avlyst.

Pr. d.d. ser en vel ikke helt hvordan sesongen vil arte seg, men på dette tidspunktet har vi tre 

oppdrag:

9. og 10. juni

19.juni

23.juni

Skrivet av 18. mai i.å. : Trygg passasjerfart med M/S Atløy sommeren 2020 vil være

førende og retningsgivende for all gjennomføring av oppdrag denne sesongen.

7. Ymse

Økonomisk støtte:

Veteranbåtlaget Atløy v./ Sander Ødelien opplyste om større pengegaver som en har fått,

samt om søknader om tildeling av økonomisk støtte som er sendt og om søknad om det 

samme som skal sendes.

Helseerklæringer:

Liste med navn på personer som må få fornyet helserklæring vil bli levert til vår lege torsdag

den 28.d.m., og dette gjelder følgende:

Ludvig Grytten

Leif Kvalvik

Karl Johan Moldestad

Per Grov

Ludvig Sandvik

Jan Helle

Lasse Seim

Fartssertifikat

Leif Kvalvik opplyste om at skuta sitt nåværende fartssertifikat er blitt forlenget med tre

måneder, i perioden 30.mai – 30. august.



Filter/Sil

Karl Johan Moldestad stilte spørsmål om når tid det en kunne påregne at filter/sil på innsuget til

lensepumpa blir montert. Leif Kvalvik opplyste at dette frem til nå ikke hadde hatt  førsteprioritet,

men at det vil bli gjort så snart som mulig.

Kystmuseet og  M/S Atløy

Sander Ødelien opplyste om at det samarbeidet som vi har hatt med Kystmuseet er avsluttet,

følgelig så vil dette vise igjen på vårt  brevhode fra d.d. Det gjenstående «samarbeidet» vi

har med Kystmuseet er at vil har lagret en del esker med diverse salgeffekter i deres lokaler.

Oversikt på mengde av t-skjorter m.m lagret på Kystmuseet

Nils Jørgen Hansen stilte spørsmål om noen hadde oversikt over hva som er lagret av 

salgsvarer. U.t påtar seg ansvaret å sjekke ut dette.

Fjordaferd 2020 ??? 

Dette var og et tema som ble drøsa om og som en vil komme tilbake til etter at dette har vært

gjenstand for diskusjon i styret

Klargjøring av skuta

Det vil være behov for nødvendig dugnad for at skuta skal kunne fremstå som driftsklar og

presentabel til første oppdrag 9. juni.

Florø, 27. mai 2020

Lasse Seim

            
Atløys Venner har som formål å drive M/S Atløy og halde henne i Florø. Vi samarbeider med Veteranbåtlaget Atløy 

 Alt arbeid er på dugnadsbasis.


