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Ekstraordinært årsmøte i Vallø Båtforening onsdag 22.09.21  
 

I dette dokumentet finner du dagsorden, styrets forslag til utvidelse med 1 medlem samt  

valgkomiteens innstilling til nytt styre.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Vallø Båtforening 

Styret 

 

 

 



Innkalling til 

Ekstraordinært årsmøte i Vallø Båtforening 

ONSDAG 22. SEPTEMBER 2021 KL. 18.00 – Klubbhuset Vallø 

 

Til: alle medlemmer 

Vallø 12. september 2021 

Dagsorden i h.t. vedtektenes § 4.2  
 

0.1 Velkommen 

0.2 Godkjenne innkallingen 

0.3 Godkjenne dagsorden 

0.4 Valg av ordstyrer 

0.5 Valg av tellekorps – 4 personer 

0.6 Godkjenne medlemmenes stemmerett 

0.7 Valg av møtereferenter – 2 personer 

0.8 Valg av 2 personer til å undertegne protokoll 

_____________________________ 

Sak 01 1.1 Saker som forelegges av styret 

Sak 02 2.1 Valg av leder 

7.2 Valg av styremedlem og varamedlem 

 

___________________________________________ 

Møtet avsluttes  

 

 



 
 
 
  

  

  

Til Vallø båtforening sitt årsmøte  

  

Tønsberg, 27.08.2021  

  

  

Vallø båtforening er en stor organisasjon med et betydelig økonomisk fotavtrykk og stor 

synlighet i regionen basert på antall medlemmer og disse sin tilstedeværelse i Oslofjorden. Vallø 

småbåthavn har også flere næringsdrivende som Vallø båtforening har et forhold til.  

  

Styret i Vallø båtforening jobber svært godt sammen. Årene 2019-2021 har vært ekstra krevende 

og til tider er arbeidsbelastningen stor for styret. Både av praktisk art og det å formelt drifte en så 

stor forening. I de senere år har styremedlemmer blitt tildelt oppgaver innenfor fagområder som 

er nye og/eller som ønskes mer synliggjort og også formelt etablert i båtforeningen.  Her nevnes 

HMS og Informasjonsteknologi som eksempler.  

Slik situasjonen er nå, har ingen styremedlemmer en såkalt «fri-rolle». Det er til tider behov for å 

sette et styremedlem på spesifikke midlertidige oppgaver og også kunne settes inn for å kunne 

bidra med kapasitet til andre styremedlemmer med oppgaver som er krevende.  

  

  

Styret i Vallø båtforening ber årsmøte vurdere og vedta at styret utvides med 1 person.  

  

  

For styret i Vallø båtforening  

  

Erik Schlytter-Henrichsen  

Konstituert leder Vallø båtforening  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
Vallø Båtforening 
Valgkomitéen 
 
 

 

Valgkomitéens innstilling til ekstraordinært årsmøte 22. september 2021 

 
Valgkomitéen mottok skriftlig beskjed fra Kai Kvalnes 28. mai at han ønsket å fratre som 
leder i Vallø Båtforening, helt etter eget ønske. Han poengterte at han var villig til å sitte 
som leder inntil neste årsmøte kunne avvikles. Valgkomitéen var av den oppfatning at 
det beste for foreningen, og for han, Kai Kvalnes, fikk fratre så hurtig som mulig. 
Komitéen ba derfor styret i neste styremøte å konstituere nestleder, Erik Schlytter-
Henrichsen, som konstituert leder inntil et ekstraordinært årsmøte kunne finne sted. 
 
Valgkomitéen takker Kai Kvalnes for den fantastiske jobben han har gjort som leder i 
nesten 15 år. Det har vært en krevende periode med mange oppgaver og store 
utfordringer, på kanten av vanlig foreningsvirksomhet, hvor blant annet flere møter har 
blitt lagt i vanlig arbeidstid. Han har vært kreativ og funnet frem til mange gode 
løsninger som har gavnet forening og havn. 
 
I dette ekstraordinære årsmøte skal ny leder velges. Komitéen innstiller nestleder, og 
dagens konstituerte leder Erik Sclytter-Henrichsen, til leder. Han er av årsmøtet valgt inn i 
styret som styremedlem og fratrer dermed dette vervet. 
Vi innstiller derfor varamedlem Arvid Brekke som nytt styremedlem. Han er i dag ansvarlig for 
HMS i forening og båthavn. 

Som nytt varamedlem innstiller komitéen Ronald Christensen. 
 
Komitéens oppfatning er at den valgte periode blir frem til neste ordinære årsmøte i 
mars 2022. 
 
Innstillingen er enstemmig! 
 

Styrets sammensetning blir da som følger: 
   Ekstraordinært årsmøte 22. sept. 2021 

Leder: Erik Sclytter-Henrichsen Ny 

Styremedlem: Trond Voldstad  

Styremedlem: Dag Henrik Mønsdal  

Styremedlem: Rolf Christensen  

Styremedlem: Egil Jentoft  

Styremedlem: Arvid Brekke Ny 

   

Varamedlem: Rolf Sikveland  

Varamedlem: Ronald Christensen Ny 

 
 
Valgkomité 
Dan Danielsen  Svein Dokken  Jan-Willy Jacobsen 
 


