Innkalling til ekstra ordinært årsmøte i Narvik båtforening den 27.06.2019

Styret i Narvik båtforening innkalle hermed til ekstra ordinært årsmøte i.ht vedtekter.

Sak 1: OVERFØRING AV HJULLASTER VOLVO L45 FRA NARVIK BÅTFORENING TIL PUMPA A/S
Etter tilrådning gikk Narvik båtforening (NBF) til innkjøp av en Volvo L-45 i oktober 2018 for å ivareta
behovet for trekk og løftekapasitet i.fm båtoppsett og snøbrøyting for medlemmer og andre etter
behov og kapasitet.
Volvoen som ble innkjøpt viser seg å ha løfte og trekk kapasitet til å betjene båtvognen, men
hjullasteren som er en kompaktlaster har for lite overheng på bakhjulene. I kombinasjon med det
lange draget på løfte arm/ båtvogn slår dette uheldig ut i form av bakhjuls løft., noe som var
vanskelig å forutse ved innkjøp, da maskinen ikke var disponibel for utprøving i Narvik.
Styret i NBF har vurdert det dit hen at større hjullaster må kjøpes inn for å tilfredsstille behov og
sikkerhet.
Det er således i samtale med Økoråd i Narvik at en er kommet frem til at det mest gunstigste for NBF
som er 100 % eiere av Pumpa A/S, å overføre hjullasterne vederlagsfritt til Pumpa A/S. Dette for å
forestå salg av hjullaster Volvo L-45, for så å bruke disse midlene til innkjøp av ny og større hjullaster i
segmentet Volvo L-70/90.
Det en oppnår med denne transaksjonen er at en får avskrevet mva. i Pumpa A/S på ny maskin samt
driftsutgifter, noe en ikke har mulighet i NBF.
Pumpa A/S vil da drive hjullasterne etter vanlig kommersielle prinsipper og fakturerer NBF et fast
årlig beløp som tilsvarer avskrivning, bruk og driftsutgifter.

Forslag til vedtak:
Ekstra ordinært årsmøte i Narvik båtforening beslutter å overføre hjullaster Volvo L-45 til Pumpa A/S
som styrking av eiendeler i Pumpa A/S. Maskinen skal stilles til disposisjon til NBF etter meldt behov
for aktiviteter som tidligere har vært løst av NBF, utgifter med å løse disse oppdragene faktureres
NBF minimum 1 gang pr år.

Narvik, den 18.06,2019

