
 

 

REFERAT 

Fra styremøte i Harstad Båtforening. 

Nr: 2/2023 

 
Tid 16.januar 2023 kl. 18:00 Sted Karlotbrygga 

  Referent  

 

Deltakere Sissel Olsen, Mona Jensen, Oddvar Teigland, Trond Henningsen og Ingar 

Paulsen, Svein Ole 

Meldt forfall  

  

Tiltredende  

Kopi sendt  

Neste møte  

 

INNHOLD 
 

7-2023 Gjennomgang tilbud på låsesystem med leverandører 

Certego 

• Ingen kabling utenom dørmiljø 

• Magnetmiljø 

• 300 brukere.  Hver enkelt kan ha en app, en kode og en 

brikke. Dvs at 300 brukere kan ha 900 alternativ 

(Ikke klart om kode og brikke/ app henger sammen) 

• Logg med lagertid, kan settes opp. 

• Batteriback-up  

• Brikker i depositum ca 22 000 

• Total pris kr 200 000 eks mva. uten dugnad.  Inkluderer 

montasje og opplæring. 

 

Leder 



Vi må legge strøm til hver dør. 

Plastbokser pr dør med UPS i et døgn 

 

Løpende kostnad etter hvert: 

• Årlig lisens 3 430. Ingen flere kostnader 

• Brikker i tillegg.  Kommer på ca 22 000 + mva 

• Ellers ingen kostnader. 

Låseservice 

Faste kostnader – sim-kort på kaier. Ca kr 50 pr mnd x 5. 

Lisens 800 brukere – kr 7 600 eks mva 

Lisens 300 brukere – kr  

• Brikke, app, kode kan brukes, men anbefales ikke for faste 

brukere. (Kan brukes hver for seg) 

• Vi må bekoste braketter på landgangene for feste av 

utstyr, samt strøm til landganger og dører 

 

Totalpris tilbud kr 186 258 eks mva inkludert 

adgangsbrikker 

Installasjon kr 22 650 eks mva 

 

Nødbryter – kr 11 800. Settes på innsiden av bryggene for å åpne 

døra. Ikke UPS, om strømmen går står alle bryggene ulåst.  Huset 

og slippen vil stå låst. (må låses opp m nøkkel) 

Gjennomgang priser 

Prisene er veldig lik.  Kasserer setter opp priser og måler mot 

hverandre. Han sender ut til de andre, og så stemmegivning pr 

epost i morgen. 

8-2023 Årsberetningen 

Gjennomgang av årsberetningen.  Arbeidet er godt i gang, men 

det trengs litt mer informasjon.  Arbeidet er fordelt. Frode 

Bygdnes kontakter miljøtillitsvalgte for kommentar. 

Havneavgift og medlemsavgift 

Noe diskusjon om økning av havneavgift og medlemsavgift. Vi 

foreslår økning av havneavgift med kr 100, fra kr 1000 pr 

Nestleder 



breddemeter til kr 1 100. Dette er det mest rettferdige ift de 

investeringene vi skal gjøre.  Medlemskontingenten skal stå urørt. 

Innkomne saker 

Så langt ingen, men vi avventer postgang. 

Endring i havneregulativ etter forslag fra kasserer og havnesjef 

Nytt kjøkken på Karlottbrygga.  Svein Ole forbereder sak til neste 

styremøte. 

Faste breddemeter på kaiene. 

9-2023 Møljefesten 

Kort orientering. Det blir møljefest, men det trengs flere 

påmeldte. 

 

10-2023 Eventuelt 

VI har fått forespørsel om å leie ut plass til ei campingvogn for en 

som skal bo her i to mnd. Vi tilbyr kr 2000 pr mnd + strøm. 

Havnesjefen aviser 

HAvnesjef 

 


