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Årsmøtet for 2017 avholdes på Sundjordets I.F. klubbhus Fredag 09. Mars 2018 18:30 
 
 

1. Åpning 

 

Innkalling til årsmøte i Porsgrunn Motorbåtforening for 2017 i Sundjordet Klubbhus fredag 09. Mars kl. 
18:30. 
 
Medlemmer ønskes velkommen til årsmøte. 
 
Merk at forslag som ønskes behandlet på årsmøte måtte være styret i hende senest 23. februar 2018.  
PMF’s lov gir hvert medlemskap 2 stemmer. 
 
Til behandling foreligger: 

1) Åpning (godkjenning av innkalling) og valg av dirigent, referent og 2 representanter for signering av 
protokoll. Godkjenning av innkalling og samt fastsettelse av antall gyldige stemmer. 

2) Årsberetning (fra styret, havnesjef, bryggesjefer og komiteer). 
3) Regnskap i revidert stand. 
4) Behandle innkommende forslag i henhold til §4.7 
5) Fastsettelse av kontingent, innskudd, avgifter og eventuelle honorar for tillitsverv.  
6) Budsjett 2018 
7) Valg  

 
Etter årsmøte fortsetter vi med et hyggelig samvær hvor det blir servert reker med tilbehør. Bevertning 
dekkes av PMF. Vi i styret håper på et godt oppmøte med hyggelig båt prat og gode historier fra året som 
har gått. 
Forfriskninger som det måtte behøves, kan kjøpes på stedet. 
 
Årets bilde: 
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ÅRSRAPPORT 2017 
 

Styret har hatt følgende sammensetning i 2017: 
 

Leder Steinar Kjellevold Sekretær Svein Tore Smith 

Økonomi Leder Lars Tollefsen Arr. Komite Torodd Svalastog 

Opplag sjef Leif Ranvik Materialforvalter Petter Juul 

Bryggesjef Brobrygga Jan Rogn Bryggesjef Bien Jan Sørensen 

Bryggesjef Assuranse Roger Gulliksen Bryggesjef Sundjordet Andre Kristiansen 

      

Kjære medlemmer: 
Styret vil takke for året som har gått og ønsker medlemmene velkomne til årsmøte fredag 09. mars 2018 
klokken 18:30. Etter årsmøte fortsetter vi med hygge hvor det blir servert reker med tilbehør 
 
 

2. Lederen har Ordet 

 

Styret har avholdt 11 styremøter samt diverse korrespondanse over Internett og forberedt Årsmøte den 09. 
mars.  
Foreningen hadde pr. 31.12.17 221 medlemmer hvorav 2 æresmedlemmer.  
 
Det har snart gått et år med den nye styresammensetningen. Det har vært et år med variert innhold. Jeg føler at 
Styret har funnet en fin modell å jobbe etter, men vi er fremdeles under utforming. Vi prøver å holde 
informasjonsflyten med info via Havneweb, epost og SMS dette virker til å være en fin ordning for de aller fleste. 
På Havneweb blir de fleste saker gjort tilgjengelig for alle medlemmer slik at de som er interessert i å følge med 
på hva som skjer i styret, kan lese om saker som blir tatt opp. 
 
Nå har det stoppet opp på Down Town igjen, her har også vi brukt mye tid og ressurser, så det er godt vi 
ikke stoppet fullstendig opp med vedlikehold da tidligere planer var å endre kvartalet og bryggene. Når det 
gjelder stien som planlegges langs Porsgrunns elva har vi hatt folk her for å måle opp tomt og det har vært 
dykkere for å inspisere langs bredden.  
 
Styret har i høst installert nye lys på Assuranse brygga/Opplagsplass, da de gamle var mye ute av drift. 
 
Styret har sett at det er en del utfordringer med opptak/opplag på assuranse brygga og i den forbindelse 
ønsker vi å endre noe på disse rutinene, men dette kommer vi tilbake til. 
 
I hallen på assuranse brygga har vi fått en Container som materialforvalter skal disponere. 
 
Styre planlegger nye strømstolper på Bro og Bienbryggene, samt installasjon av kameraovervåking ved 
Sundjordkanalen. Sjøbua må igjen rettes opp. 
 
Ny båtsesong står for døren 
Ønsker dere alle en fin sommer. 
 
Steinar Kjellevold 
Leder 
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Årsrapport for Sundjordkanalen: 
 
Med unntak av 3 tyverier har 2017 sesongen for båthavna i Sundjordkanalen vært rolig. Det har vært behov 
for noen innkjøp og reparasjoner av vann uttak men ikke noen store ting. Godt samarbeid med politiet vedr 
tyverier og medlemmer som er på vakt. Ser frem til neste år og at den positive trenden vi har sett fortsetter.. 
 
Mvh. 
Andre Kristiansen 

 
Årsrapport for Brobrygga: 
 
Det har blitt en dugnad, brygga ble vaska med høytrykksspyler, en skade ble utbedret og noen planker med 
råte ble skiftet. Bua ble skrapet og klargjort for å bli malt. Det oppstod en lekkasje i vannledningen på 
brygga i ferien. Bro og Bien bryggene var uten vann noen få dager til skaden ble reparert. Bua ble malt i 
sommer. 
 
Mvh 
Jan Rogn. 
 

Årsrapport for Øvre og Nedre Bien: 
 
Dugnad Bienbryggene 2017 
Øvre Bien og nedre Bien: Høytrykkspylt og oljet bryggene, montert ny livbøye på begge bryggene, skiftet 
ca 50 meter bord tilsammen på bryggene. Midlertidig rep på innsiden av T`en medstrøms på øvre Bien 
Etter forespørsel fra årsmøte i 2015 vedrørende kostnader å montere utriggere på begge bryggene. Styret har regnet 
på dette og funnet ut at dette vil koste ca.kr 950.000,- 
Styret prioriterer ikke dette nå da vi mener det er viktigere saker som må komme først. 
 
Mvh  
Jan Sørensen 

 
Årsrapport for Assuransebrygga: 
 

Det er foretatt 4 dugnader med godt oppmøte. 
Vann ble stengt 30/10. 
 Vårdugnad 
4/5 Grundig rydding av opplagsområde på Assuransebrygga  

Også grundig rydding rundt hall. 
10 deltagere 

30/5 Oppretting av sjøbua 
 Montering av stålbjelke, jekke opp og fundamentere rammeverk. 
 4 deltagere 
 Sommerdugnad 
14/6 Klippe skråning på Assuransebrygga og rydding av opplagsplass og hall utført 
 9 deltager 
 Høstdugnad 
26/9  Klipping av skråninger og øvrig vedlikehold, luking og rydding. 
 Det ble satt inn ny dør til kontor i sjøbua, Container plassert i hall 
 Tilrettelegging for opplag og rydding av oppslagshall. 
 Samleheat av deltagere ca. 35 stk. 
 
Roger Gulliksen 
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Årsrapport for Materialforvalter: 

 
Det første året som materialforvalter har gått med til å klargjøre en del forberedelser. Det er anskaffet en 
kontainer for oppbevaring av materiell og beis til brygger. Kontaineren er plassert i hallen til venstre for 
portåpningen. Lys og varme er etablert slik at høytrykkspylere og beis/maling ikke skal ta skade om 
vinteren. Det er også anskaffet div. redskaper og en ryddesag for bruk til å holde gras og andre vekster 
som gror i skråningene nede. Vi har nå til sammen fire bra ryddesager pluss div redskaper. 
 
Materialforvalter 
Petter Harald Juul 

 
Rapport for Bryggefront Komite: 
 
Ingen ting å meddele. 
Deltagere: 
Roger Gulliksen, Bryggesjef på Assuranse. 
Leif Magne Ranvik, Opplagssjef. 
 
Mvh 
Roger Gulliksen 
Leif Magne Ranvik 

 
Foreningens utleide båt og opplagsplasser: 
 

Brygge   Sommer  Vinter 
 

Sundjordkanalen:   49  
Brobrygga:    23    4  
Ø.Bienbrygge:   21    3 
N.Bienbrygge:   20    4  
Assuranse sør:   19    
Asssuranse nord  6    
Flytebrygge   8   4 
Totalt    146 (2016/2017 145) 
 
Opplag på land:  
Assuranse Sør:     26 
Assuranse Nord:     14      
Sundjordet:      7 
Opplag i hall:       10 joller / båter. 
Totalt i opplag     72  (2016/2017  80) 
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Arrangementskomite rapport: 
 

Komiteen har bestått av følgende: 

 Torodd Svalastog, leder 

 Trond Helvin, medlem 

 Ragnar Karlsen, medlem 

 Ulf Melby, medlem 

Arrangement i 2017: 
 

 03.03 - Årsmøte, med dertil passende bevertning 

 07.04 - Medlemsmøte - årets nyheter - Tolema,  

 16.06 - Bryggefest / båttreff i havna assuransebrygga med levende musikk og dans. 

 14.10 - Medlemsmøte - elektroniske duppeditter - GPS og AIS 

 12.12 - Juleavslutning med gløgg og pepperkaker 

I tillegg så har arrangementskomiteens medlemmer kokt kaffe og stekt vafler på alle dugnader, båtopptak 
og uttak, samt at vi har solgt pølser og drikkevarer ved disse anledningene. 
Leder arr komiteen. 
Torodd Svalastog 
 
 

Økonomileders rapport: 
 
2017 har vært ett travelt år for økonomileder i PMF.  Igjen må vi skryte av Havneweb som medfører at vi 
har en 100% oversikt over alle båtplasser i foreningen. 
Pr. 31.12.2017 så var det 10 ubetalte fakturaer, av disse gjelder 9 stk. dugnadsgebyr og 1 stk. 
medlemskontingent.   
Vedr. dugnad og dugnadsgebyr så er det viktig å presisere at PMF er en båtforening med mange 
bryggeanlegg.  Behovet for vedlikehold vil variere fra brygge til brygge fra år til år, derfor er det fint at vi kan 
disponere medlemmenes dugnads resurser der det er mest behov, uansett på hvilken brygge man har 
båtplass. 
Selv om det pr. årsskifte var noen få ledige plasser så har alle plassene så nær som 1 jolle plass i 
Sundjordkanalen vært besatt sommeren 2017 
Vi har 17 medlemmer på venteliste for båtplass og 3 medlemmer på venteliste for bytte av båtplass. 
Ref. revisjonsrapport for 2016 så påpekte revisorene at poster for uspesifiserte utgifter, frie båtplasser for 
styremedlemmer og bevertning for styremøter og bryggebefaringer bør komme frem i årsrapporten.  Ref. 
fjorårets revisjonsrapport så kan de fleste postene leses tydelig i regnskapet og styret i PMF mener at disse 
postene ikke bør kommenteres utover dette i årsrapporten.  Det man ikke kan lese av regnskapet er 
verdien av fritak for båtplasser for styret inkl. bryggesjefer, dette utgjør i 2017 kr. 23.200,00 
Vedr. opplag høsten 2018 så ønsker PMF en annen løsning på dette, både med hensyn på sikkerhet og 
økonomi. 
Vedr. sikkerhet så har leder og opplagssjef løsninger på dette. 
Vedr. økonomi så skal alle medlemmer før båtene blir heist på land i felles opptak og senere uttak betale 
for opplag og kran før opptaker finner sted.  Hvis medlemmer velger ikke å delta på felles opptak og uttak, 
så må medlemmet uansett betale for kran på felles opptak. 
Betalingen må være på vår konto før fellesopptak finner sted, slik at båten kan gå i opplag. 
Bryggevis fordeling av strømutgifter er: Assuranse brygga m/opplag, Sjøbua og hall, ca. kr. 35.500,00, Bro 
og Bien bryggene ca. kr. 5.500 og Sundjordkanalen ca. kr. 10.000 
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Vedr. nye lyskastere og ombygging av hovedstrømskap på Assuranse brygga så har dette til sammen 
kostet oss ca. kr. 41.500,00 i 2017. 
Hvis det vedtas på årsmøte å investere i video overvåkning på Sundjordet og/eller nye strømstolper på Bro 
og Bien bryggene, så må budsjettet for 2018 endres.  Disse postene er ikke lagt inn i budsjett. 
Lars Tollefsen 
Økonomileder. 
 
 

3. Regnskap 2017 

 

Regnskap er publisert på Havneweb (Dokumenter). 
 
Disposisjonsrett for utbetalinger for Økonomileder alene settes til kr. 20.000,00 
 
 

4. Innkommende forslag: 

 
1) 
Forslag fra Rolf Steinar Olsen 
Vedr. dugnad: 
For at ikke PMF-medlemmer heretter skal kunne bli innkalt til dugnader ved andre brygge anlegg enn der 
hvor medlemmet har sin båtplass, - så foreslår han at §2.4 C blir strøket eller omskrevet. 
 
Motforslag fra styret i PMF 
 
Opprettholde PMF`s lover og vedtekter slik de er, og refererer til paragraf 7.8 
 
2) 
Nytt opplegg for opplag/Opptak/uttak 
Fakturering av kran og opptak før opptak finner sted. 
Endring av lov for Porsgrunn Motorbåtforening. 
 

Eksisterende lovtekst:                                                                                             

§ 3 KONTINGENTER OG AVGIFTER 

3.1     Medlemskontingent og avgifter følger kalenderåret og fastsettes hvert år av årsmøtet etter innstilling i 
fra styret. 
Kontingent og båtplassavgift, betales forskuddsvis, opplag betales etterskuddsvis og har forfall 1.april.  
Etter denne frist, eller 3 uker etter utsendt krav, påløper purregebyr.  21 dager etter 2. gangs purring 
strykes medlemmet og eventuell båtplass inndras. 
 
Forslag til ny lovtekst. 
§ 3 KONTINGENTER OG AVGIFTER    
3.1     Medlemskontingent og avgifter følger kalenderåret og fastsettes hvert år av årsmøtet etter innstilling i 
fra styret. 
Kontingent, båtplassavgift og opplag betales forskuddsvis.  Forfall for innbetaling kommer frem på faktura.  

Etter denne frist, eller 3 uker etter utsendt krav, påløper purregebyr.  21 dager etter 2. gangs purring 

strykes medlemmet og eventuell båtplass inndras. 
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5. Kontingent og Avgifter 

 

Benevning Sats 

Kontingent 300 

Fri kontingent 0 

Purregebyr 150 

Dugnadsgebyr 500 

Depos. båtplass /opplag 5000 

Depositum nøkler 300 

  

Båtpass, jolle 300 

Båtplass, liten båt 1200 

Båtplass, middels båt 1800 

Båtplass, stor båt 2400 

Stor båt long s. Sundjordet 2400 

B.pl. stor båt, long side. 3200 

Stor båt >32 fot l.side Sundjordet 3200 

Opplag, jolle 400 

Opplag, liten båt (l7,49) 900 

Opplag, middels båt 1000 

Opplag, stor båt  1300 

Opplag, ekstra stor båt >40 fot  
(2000 + 100 / fot > 40 FOT, f.eks 45  
fot båt = 2.500 kr) 

2000 

Opplag, ikke medlem 3200 

  

Vinter på vann liten båt 700 

Vinter p/v. Middels båt. 800 

Vinter på vann stor båt 1100 

Vinter p/vann stor l. side 2000 

  

Hall pr. båt vinter 2700 

Hall oppbevar 1 200 

Hall oppbevar 2 400 

Hall opplag jolle.   500 

Hall pr. båt sommer. 1700 

  

Strømleie pr KWh  1,00*  

* Må justeres etter markedspris 
Liten båt = Bredde <2,49m, Lengde <7,49m (< 25) 
Middels båt =Bredde <3,19m, Lengde <9,29m (< 30 fot) 
Stor båt = Bredde >3,20m, Lengde >9,30m (>30 fot) 
Xtra stor båt = > 40 fot. Pluss 100 / fot over 30 fot 
 

 
 

5b. Honorar: 

 
Ingen tillitsvalgte har honorar. 
 
 
6. Budsjett: 

 
Budsjettet for 2017 er vedlagt regnskapet Havneweb (Dokumenter). 
 
7. Valg: 

 
Valgkomiteens forslag ligger på Havneweb (Dokumenter).  
 
7b. Forslag til Valgkomite for 2017 

 
Terje Andersen 
Tommy Wibetoe 
Jørn Elstrøm 
 
Varamedlem:  Torodd Svalastog. 
 
 
 
 

 


