
 

 

REFERAT 

Fra styremøte i Harstad Båtforening. 

Nr: 11/2022 

 
Tid 10.november 2022 kl. 18:00 Sted Karlotbrygga 

  Referent  

 

Deltakere Sissel Olsen, Mona Jensen, Oddvar Teigland, Svein Ole Karlsen, og Ingar 

Paulsen 

Meldt forfall Trond Henningsen og Frode Bygdnes 

  

Tiltredende  

Kopi sendt  

Neste møte  

 

INNHOLD 
 

31-2022 Gjennomgang tilbud m leverandør 

Bjørn Aune fra Certego presenterte: 

• Arks- brukt av offentlige.  Fungerer.  

• Samlet pris 143 000 eks kabel og montering. 

• Høykvalitetskabel koster fort mer enn 40 kr pr meter.  

Estimat på 300 meter. 

Låseservice 

• Gjennomgang av tilbud ca kr 157 000 eks mva. 

Vi har noen oppfølgingsspørsmål.  Havnesjefen tar dem med 

leverandørene og gir tilbakemelding til styret. 

 

Leder 



32-2022 Rollebeskrivelse, godtjgjørelser mv 

Vi får instrukser – havnesjefen leter og sender til styret. 

Vi bør spørre om  

• Honorar 

• Antall timer 

• Kjøring 

Mona lager en oversikt og spørsmålsliste og fordeler til 

styremedlemmer. Vi går så over det de ulike rollene og 

godtgjørelsene og vurderer om dagens ordning må modifiseres. 

Mona setter opp oversikt og fordeler arbeidet på styret. 

Mona 

 

 

33-2022 

 

 

 

Husstyret 

Vi gir tilbakemelding til husstyret om at vi jobber med saken og 

kommer tilbake til saken.  

Med hensyn til vask, kan gebyret kreves inn fra medlem direkte 

til komiteen. 

Mona 

34-2022 Årsmøte  

Årsmøtet blir 22.februar 2023 

Leder 

35-2022 Møljefest 

Møljefest 4.februar.  Arr komite: 

Vi spør de som arr høstfesten om de kan flytte planene fra 

hløstfest til møljefest. Møljefesten kan ikke avlysers med mindre 

vi ikke får tak i mølja.  Møljefesten er også vennersvennerfest på 

den måten at et medlemspar kan ta med et vennepar.  60 

prsoner er maks. 

Mona 

36-2022 Status kamera 

Det må trekkes kabler.  Dette må gjøres på dugnad, og vi går i 

gang i nær fremtid. Havnesjefen har kontroll på fremdriften.  

Styret tar orientering til etterretning 

Havnesjef 

37-2022 Fellers lagring 

Dinesen har gitt et forslag om at vi starter å bruke Dropbox.  

Styret gir Dinesen fullmakt til å gi å sette opp dette på 

hensiktsmessig måte der Dinesen er administrator. Det må også 

være slik at styret og havna har tilgang. 

Følges opp av Mona 

Mona. 



38-2022 Skjerm og opprydding på styrerommet 

Det må ryddes, gjennomgås og kastes.  Vi trenger en skjerm på 

veggen.  Vi innhenter priser og sjekker mulighet for å skaffe 

skjerm. Mona og Svein-Ole påtok seg å gjøre jobben. 

Mona og Svein 

Ole 

   

 

 


