
Møtereferat 

 
DATO MØTE NR. STED MØTELEDER REFERENTER 

31.03.2015 Årsmøte 2015 
Samfunnshuset 

Søre Osen Rolf Mellum 
Leif H Andersen og  
Stein Thorkildsen 

DELTAKERE:  FORFALL FRA STYRET: 

Styret: Leder Dagfinn Hagen 
Styremedlemmer: Eli Broen og Melvin Hågensen 
Anne Karin Hammer, Rolf Mellum 
Varamedlem: Ivan Nergård 
 
Det møtte 15 medlemmer på årsmøtet. 
 

 

 

 

SAK EMNE ANSVAR FRIST 

1 Åpning 
Dagfinn åpnet møtet og ønsket velkommen. 
 

  

2 Godkjenning Innkalling 
Innkallingen ble enstemmig godkjent 
 

  

3 Valg av møteleder 
Styret foreslo Rolf Mellum, som ble enstemmig valgt.  
 

  

4 Valg av referent 
Leif H Andersen og Stein Johnny Thorkildsen ble valgt. 
Referenter underskriver også protokollen. 
 

  

5 Årsberetning:  
Dagfinn Hagen gikk gjennom årsmeldingen. Det ble utdypet noen punkter: 
 
2014 ble den beste båtsommeren i manns minne. 
 
Sosiale arrangementer for medlemmene formidles på websiden og eventuelt på 
facebook når dette er aktuelt i forhold til vær og anledning, og de enkelte er 
ansvarlig for utrustning og egen mat og drikke. Medlemmene informerer sine 
bekjente. 
 
Bøyer og brygger:  
Defekte manøvreringsmerker blir skiftet ut i vår. 
Grendeutvalget har fått 2 livbøyer som de ønsker at båtforeningen lager stativ til.  
Leif H Andersen lager stativer til bøyene og monterer stativene i samarbeid med 
Roger Bronken. 
 
Båthavn i Vesleosen: 
Grendeutvalget bygger og legger ut 4 flytebrygger med ca 15-16 båtplasser i 
Vesleosen utenfor samfunnshuset. Det stipuleres en årlig leie på ca kr 2.000,00 pr 
år. Båtforeningen informerer om denne muligheten på hjemmesiden. 
 
Profilering av Osensjøen Båtforening 
Det er utviklet en ny WEB side: www.osenbaatforening.no som nå er oppe i nførste 
versjon.  
Det er også opprettet en facebookgruppe med samme navn. Siden kan benyttes av 
medlemmene til relevant info. 
 
Det er også link hos Destinasjon Trysil som kan benyttes for å komme inn på 
båtforeningens hjemmeside. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

http://www.osenbaatforening.no/
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Båtslipper:  
Båtforeninga bidro både økonomisk og med dugnad til Grendeutvalgets båtslipp i 
sørenden. Det er i 2015 også bevilget penger som bidrag til båtslipp hos Melvin 
Haagensen i Nord Osen. Til gjengjeld er bruken gratis og det er gratis 
parkeringsplass på området. 
 
Regulering av sjøen: 
Det er varierende vannstand i sjøen. Det ligger et telefonnr på Båtforeningas 
hjemmesiden hvor medlemmene kan få opplyst vannstanden. Opplysninger om 
vannstand kan også legges ut på hjemmesiden og fb ved store avvik. 
 
 
Medlemstallet er 120 medlemmer ved årsskiftet. 
 
Årsmeldingen 2014 ble enstemmig godkjent. 
 

6 Regnskap. 
Regnskapet for 2014 ble enstemmig godkjent. 
 
Budsjett 
Styrets forslag til budsjett for 2015 ble enstemmig godkjent med noe justering. 
 

  

 
 

Innkomne forslag  
GLB har varslet og satt i gang høringsprosess om endring i reguleringen med 
ytterligere senkningsmulighet vinterstid og mer vann inn i sjøen fra Flisavassdraget.  
 
Årsmøtet gav båtforeningens styre mandat til å lage innspill til GLB om å påvirke 
til at vannstanden økes med ca 20 cm i båtsesongen dersom det ny konsesjons-
behandling blir gjennomført.  
 
 

  

7 Medlemskontingent 
Forslag fra styret er uendret kontingent for 2015: 
Kr 200,00 for hovedmedlemskap og  
kr 50,00 for familiemedlemmer. 
 
Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 

  

 Merking av båtleia i sjøenden 
Det bel vedtatt å bytte ut små markeringsbøyer til større bøyer som er mer synlige. 
Ivan bestiller på nett og monterer. 
 

  

8 
 

 

 

Valg 
 
Det hadde kommet oppsigelse fra: Leder Dagfinn Hagen og Rolf Mellum samt Leif 
H Andersen i valgkomiteen. Alle tre sa seg imidlertid villig til å fortsette. 
Resultat og nytt styre for 2015: 
 
Leder:                        Rolf Mellum-  valgt for 1 år 
Styremedlemmer:      Dagfinn Hagen – valgt for 2år  
                                   Eli Broen – valgt for 2 år 
                                   Melvin Hågensen  – 1 år (ikke på valg). 
                                   Anne Karin Hammer - gjenvalg for 2 år                           
Varamedlem               Ivan Nergård -1 år (ikke på valg) 
                                   Tore Wallin – valgt for 2 år. 
Revisor:                      Lars Storlien Hammeren - 1 år (ikke på valg) 
                                   Geir Morten Harviken - 1 år (ikke på valg) 
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Valgkomite:              Leder Ivar Eriksen - 1 år (ikke på valg) 
                                  Ola Engen - 2 år (ikke på valg) 
                                  Leif H Andersen - nyvalgt for 1 år.  
 
Gordon Logemann hadde ikke sagt noe om sin styreverv, men har flyttet til 
Tyskland. Dagfinn Hagen har kontaktet ham etter årsmøtet, og han valgte å tre ut av 
styret, men fortsatt være medlem.  
 
 

 

Dato: 8. april 2015 

 

Underskrift årsmelding Underskrift årsmelding 

 

 

 

 

Leif H Andersen Stein Thorkildsen 

 


