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Ekstraordinært årsmøte i Vallø Båtforening onsdag 27.06.2022  

 
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 

Mandag 27. juni 2022 KL. 18.00 – Klubbhuset Vallø 

 

Til: alle medlemmer 

Tønsberg 15.06.2022 

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 01 1.2 Sak forelagt av Valg og kontroll komiteen  
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Møtet avsluttes  

 
 



 
 
 
  

  

  
Til Vallø båtforening sitt årsmøte  
  

Tønsberg, 15.06.2022  

  

  

Vedlagt ligger 5 saker som det ønskes av et ekstraordinært årsmøte tar stilling til. Her er 
en kort oppsummering 

1. Endring på gjennomføring av et årsmøte med tilmålt taletid. 

2. Justering av vedtektene for å gjenspeile antall medlemmer i styret 

3. Endring i regelverk fordi gamle pir21 er nå pir22 

4. Styret ønsker en klargjøring om hvordan en båt skal måles hvis det oppstår 
disputter mhp båtlengder. De 2 forslagene som er beskrevet, er gjensidig 
ekskluderende. Styret oppfatter LOA (LengthOverAll, altså maks total lengde) 
som et målebegrep. Kai Kvalnes foreslår LH (Length Hull, altså skroglengde + 
baugspyd, hekklandgang mm) som et målebegrep. Vedtas det ene  forslaget 
forkastes det andre forslaget 

5. Hvis 2 venner ønsker å bytte plass 1 sesong så gir ikke dagens regelverk åpning 
for det. Forslaget er for å gi mulighet for at 2 venner kan bytte plass for en 
sesong hvis de ønsker det. 

  

Styret i Vallø båtforening ber årsmøte vurdere sakene.  
  

  

For styret i Vallø båtforening  

  

Erik Schlytter-Henrichsen  
Leder Vallø båtforening  
  

  



 
 

 
 
 
Vallø Båtforening 
Valg og kontrollkomité 
 
 

 
 
 
Valg og kontrollkomitéens innstilling til ekstraordinært årsmøte 20. 
juni 2022 
 
 
Etter vedtak i det ordinære årsmøtet 2022 ble valgkomitéen endret til valg og 
kontrollkomité. Komitéen skal ha 4 representanter, hvorav 2 er på valg hvert år. 
 
 
Det må derfor velges inn en ny representant, og en representant må gjenvelges fra 
innvalgt 1 år, til 2 år. 
 
 
Komitéens forslag til ny sammensetning: 
 
Egil Jentoft NY, velges for 2 år 
Kai Kvalnes Valgt for 1 år, gjenvelges for 2 år 

Dan Danielsen Valgt for 1 år 
Jan-Willy Jacobsen Valgt for 1 år 
 
 
 
 
 
Dan Danielsen  Kai Kvalnes    Jan-Willy Jacobsen 

 



Forslag til ekstraordinært årsmøte for 2022 
Forslagstiller: Styret i Vallø båtforening 
 
Endring i vedtekter 
 
Nytt punkt. 
Punkt II, paragraf 4-10: 
 
10. Medlemmer gis rett til ordet maks 3 ganger i samme sak på årsmøtet i Vallø 
båtforening. Med unntak for innledningsforedrag settes taletiden til: 2 min. første gang 
og 2 min. andre gang og 1 min. tredje gang. Ordstyrer kan forkorte taletiden og sette 
strek for tale listen etter behov. 
 

 
Begrunnelse: 
Årsmøte 2022 sporet av og de store linjene ble borte. Noen deltagere brukte unødig 
med tid og flere medlemmer forlot årsmøtet pga det de opplevde som unødig tidsbruk. 
Ved å begrense antall innlegg pr person kan man avholde et mer strukturert årsmøte, få 
fokus på det som er viktig og flere fremmøtte kan få sagt sin mening. 



 

Forslag til ekstraordinært årsmøte for 2022 
Forslagstiller: Styret i Vallø båtforening 
 
 
 
Endring i vedtekter 
 
Paragraf 9.1 
Styret kan ekskludere et medlem av foreningen når minst 4 av dets 6 medlemmer finner 
at saklig og tilstrekkelig grunn foreligger. 
 
Endres til 
 
Paragraf 9.1 
Styret kan ekskludere et medlem av foreningen når minst 5 av dets 7 medlemmer finner 
at saklig og tilstrekkelig grunn foreligger. 
 

Begrunnelse 
Styret er økt til 7 personer, tallet justeres



 

Forslag til ekstraordinært årsmøte for 2022 
Forslagstiller: Styret i Vallø båtforening 
 
 
 
Endring i regelverk 
Paragraf 5, 11 
 
11. Sydsiden av pir 21 er til bruk for opphold av kortere varighet både for fremmede 
fartøy og for fartøy som tilhører havna.  
 
Endres til 
 
Paragraf 6 
11.Sydsiden av pir 22 er til bruk for opphold av kortere varighet både for fremmede 
fartøy og for fartøy som tilhører havna. Hvis foreningen har leid ut plassene, har disse 
næringsdrivende fortrinnsrett til servicepir 
 

Begrunnelse: 
Nummereringen av bryggene er gjort om på. Pir 21 er fra 2022 navngitt som Pir22.  Pir 
22 leies ut til de næringsdrivende i havna og de prioriteres således. 



 

Forslag til ekstraordinært årsmøte for 2022 
Forslagstiller: Styret i Vallø båtforening 
Endring i regelverk 
Paragraf 5, punkt 4 
Vallø Småbåthavn er en båthavn for båter med største lengde på inntil 12,5 m og 
største bredde inntil 4,10 m. Båtplassene er inndelt med plass til båter med følgende 
største mål: 
Endres til 
Vallø Småbåthavn er en båthavn for båter med største lengde på inntil 12,5 m og 
største bredde inntil 4,10 m. Båtene måles LOA-(LengthOverAll)Båtplassene er inndelt 
med plass til båter med følgende største mål: 
 

 
Forslag til ekstraordinært årsmøte for 2022 
Forslagstiller: Kai Kvalnes  
Endring i regelverk 
Paragraf 5, punkt 4 
Vallø Småbåthavn er en båthavn for båter med største lengde på inntil 12,5 m og 
største bredde inntil 4,10 m. Båtplassene er inndelt med plass til båter med følgende 
største mål: 
Endres til 
Vallø Småbåthavn er en båthavn for båter med største lengde på inntil 12,5 m og 
største bredde inntil 4,10 m. Båtene måles med skroglengde fra baugtuppen til enden 
av badeplattform (LH-Length Hull). Båtplassene er inndelt med plass til båter med 
følgende største mål: 
 
Begrunnelse: 
Det er forskjellige oppfattelser om hvordan en båt skal måles. Styret ønsker et klarere 
regelverk. Kai Kvalnes har kommet med innspill på alternativ måte å måle en båt på. De 
2 forslagene er gjensidig ekskluderende. 



 
 
Forslag til ekstraordinært årsmøte for 2022 
Forslagstiller: Styret i Vallø båtforening 
 
 
 
Endring i regelverk 
Paragraf 8, punkt 9 
 
Eiere av båtplass i Vallø småbåthavn kan bytte plasser seg imellom vederlagsfritt. Slike 
bytter skal godkjennes av Havnekontoret. Det forutsettes at dette er reelt bytte hvor 
begge bruker båtplassen til egen båt. Byttet skjer for 1 år av gangen. 
 
 

Begrunnelse: 
Eiere av båtplasser kan bytte seg imellom vederlagsfritt, men pga sporbarhet og en viss 
kontroll i Havna ønsker Havnekontoret å føre logg over dette.  En slik ordning dekkes 
ikke av dagens regelverk da et slikt bytte kan medføre tap av båtplass. 
 


