HANA BÅTFORENING
Innkalling til årsmøte i Hana Båtforening
Tid: Torsdag 18. februar 2021 kl.1900

Sandnes 01.02.2021

Sted: digital gjennomføring på grunn av koronarestriksjoner via Microsoft Teams
Link til oppkobling sendes ut 17. februar kl 19 til registrert e-post og legges ut på Havneweb samme
tidspunkt (tilgjengelig via innlogging).
Alle deltakere vil bli dempet ved innlogging.
Bruksanvisning for Microsoft Teams følger denne innkallingen og finnes også på Havneweb.
Saksliste:
Valg av møteleder, referent og 2 medlemmer til å undertegne protokollen
Referat fra forrige årsmøte
Årsberetning for 2020
Regnskap 2020
Prisliste 2021
Budsjett 2021
Innkomne forslag
Valg
På grunn av digital gjennomføring vil mulighet til skriftlig stemmegivning bortfalle. Avstemning vil
foregå ved at det gis stemmetegn digitalt.

Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøte må være i styrets hende innen 11. februar 2021
kl 1200. Forslag sendes skriftlig til foreningens e-postadresse: postmottak@hana-bf.no.
Vel møtt!
Hana Båtforening
Styret

VIKTIG INFORMASJON FOR MEDLEMMER SOM SØKER BÅTPLASS
Fra og med året 2016 ble rutinene som benyttes for søknad om båtplass samt søknad om
bytte til større eller mindre båtplass endret. Fra og med året 2021 er disse revidert, men
hovedpunktene er som før:
Det er Havneweb som benyttes for å søke om båtplass eller bytte av plass, og kun søknader
som er lagt inn i Havneweb på «Venteliste» vil bli vurdert ved tildeling.
Medlemmene må selv legge inn sine ønsker på «Venteliste» i Havneweb. Søknaden må
inneholde alle relevante opplysninger som medlemmets navn, adresse, telefonnummer samt
opplysninger om båten, dvs. båttype, lengde, bredde, dybde og vekt. Søknader som mangler
vesentlig informasjon for å kunne bestemme plass vil ikke bli behandlet.
Det er medlemmene selv som må sørge for å oppdatere og kontrollere sin søknad i Havneweb
under rubrikken «Venteliste». For 2021 vil informasjon som ligger i Havneweb 1. mars 2021
benyttes som grunnlag for søknad om båtplass.
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