
ÅRSMØTEPROTOKOLL 
ÅRSMØTE I SAMEIGET SAGI 

 

Den 30.juli 2014 ble det avholdt årsmøte i Sameiget Sagi i grustaket. 

Møtende var:  

Laura Wannberg 

Lars Johnny Wannberg 

Turid Jensen 

 Else Gunn W. Haraldseid med fullmakt for Endre Ragnar Wannberg og Ingelev Andersson 

Vibeke Wannberg Skagen med fullmakt for Wenke Wannberg 

Øyvind Skagen, Morten Jensen og Kenneth Jensen  

 

Johnny blei valgt til ordstyrer  -   Else Gunn til sekretær 

 

Følgende saker var til behandling: 

1) Styrets redegjørelse for 2013                                                                                            

Årsberetningen ble tatt til følge og godkjent uten kommentarer. 

2) Godkjenning av rekneskap for 2013                                                                                                   

Enstemig godkjent .                                                                                                                                     
Kommentar på at det er ønskelig med betre oversikt over leieinntekter og 
kontingenter, og opp fordrar de som betaler til å merke betre. Det manglar fortsatt 
kontingentar frå enkelte, - Turid sende oversikt til dei.  Me bør også gjennomgå 
forsikringane, i forhold til ny brygge mm. og få de adressert til kasserar. 
 

3) Valg av styre                                                                                                                                                                                                   

Desse blei enstemmig gjenvalgt:                                                                                                                                      

Lars Jonny Wannberg -  leder for 2år                                                                                 

Turid Jensen -  kasserer for 2år                                                                                             

Endre Hans Wannberg - sekretær for 1 år                                                                           

Karl Johan Andersson -  styremedlem 1 år 

4) Fastsettelse av sameieavgift for driften av sameiet                                                                                                     

Blei bestemt å beholde sameie avgiften på 2000,- pr familiegrein 
Ein fra kvar familie skal sende navn og email adresser til Vibeke, og 
innbetalingsfristen for kontingenten er innen 1.mai hvert år.                                                                                                     



Kommentar at vi alle må lage gode rutiner i hver familiegren på felles eller delt 
innbetaling.  Utgifter må ikke blandes med årsavgiften, men kvittering gis kasserer for 
overføring.                                                                                                                                      
Vi må sannsynligvis øke sameieavgiften neste år, - basert på økte faste kostnader.  
 

5) Endring av navn frå Sagi Velforening til Sameiet Sagi                                                                     

Forslaget ble enstemig godkjent og det nye navnet er Sameiet Sagi. 
 

6) Endring av vedtektene for å få disse i overenstemmelse med navneendringen,                                                                                                    

I tillegg er det innkomme forslag om endringer på vedtektene punkt 13 og 14 i 

vedtektene                                                                                                                       

Ordstyrer gjennomgikk forslagsendringene                                                             
Endringene i vedtektene ble enstemmig vedtatt. 

 
7) Etablering av ny flytebrygge , trekning av 12 plasser                                                                                     

Forslag om å flytte indre del av flytebrygga ca. 3 m mot båtforeningen. 
Justere ytre del slik at plass nr 1 får tilsvarande plass som de andre båtplassane. 
Johan Wannberg har fått tildelt plass nr 1 og 14 
Resultatet av trekkingen blei slik:  
 
Båtplass 2 Inger Elisabeth Båtplass 8 Else Gunn 
Båtplass 3 Karl Johan Båtplass 9 Endre Hans 
Båtplass 4 Irene Båtplass 10 Solfrid 
Båtplass 5 Jan Båtplass 11 Turid 
Båtplass 6 Sigmund Båtplass 12 Jon Arvid 
Båtplass 7 Wenke Båtplass 13 Liv Berit 
  
  
 

Skjold 30.07.2014 for styret Sagi Velforening nå Sameiet Sagi 

Sekretær Else Gunn Haraldseid 

                                                                                                          

 

Sendes til sameiere gnr. 184/bnr. 5 i 

Vindafjord kommune 

 

 


