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Sak 1. Konstituering 
1.1   Godkjenning av innkalling 
1.2   Godkjenning av saksliste 
1.3   Valg av sekretær (Vedtekter – Formannen skal være               

 møteleder.) 
1.4   Valg av to personer til undertegning av protokoll 

 
Sak 2. Årsmøtesaker – årsmelding og regnskap - § 8, sak 1 og 2 
 
  2.1   Styrets årsberetning 
                      2.2   Regnskap for 2012 og tilhørende revisjonsberetning 
  2.2.1 Harstad Båtforening 
  2.2.2 Harstad Båtforening – drivstoffanlegget 
 
Sak 3.  Øvrige årsmøtesaker – kontingent og innmeldte saker – 
  § 8, sak 3 og 4 
 

3.1 Fastsetting av kontingent 
Kontingenten holdes uforandret på kr 450,-. 

3.2 Innmeldte saker 
• Redusere antall tillitsvalgte, se vedlagt sak. 
• Endring av vedtektene paragraf 3. se vedlagt sak. 
• Nettansvarlig, legges til en stilling i styret. 
• Internettilgang skaffes på brygga, se vedlagt sak. 

 
Sak 4.  Orienteringsaker 

4.1 Styrets budsjettforslag: 
4.1.1 Forslag til driftsbudsjett for 2013  
4.1.2 Likviditetsprognose 2013 – driftsrelaterte konsekvenser 
4.1.3 Planlagte investeringer/ekstraordinære tiltak i 2014 

   
Sak 5. Valg 
  Det vises til kandidatforslag og orientering fra valgkomiteen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ÅRSMØTET 2013 - INNSTILLINGER FRA STYRET 
 
Sak 1  KONSTITUERING 
 
Sak 1.3 Valg av sekretær 
  Det anmodes/foreslås person fra årsmøteforsamlingen 
Sak 1.4 Representanter til å underskrive protokoll 
  Det anmodes/foreslås to personer fra årsmøtet 
 
Sak 2  ÅRSMØTESAKER §  8, 1 OG 2 - MELDINGER 
 
Sak 2.1 Styrets årsberetning 

Styrets innstilling til vedtak: 
 Årsmøtet godkjenner framlagte årsberetning for 2012 

 
Sak 2.2.1 Regnskap og revisjonsberetning HBF for 2012 

Styrets innstilling til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2012; 
tilhørende revisjonsberetning tas til etterretning 

 
Sak 2.2.2 Regnskap og revisjonsberetning for HBF/Drivstoffanlegget for 2012 

Styrets innstilling til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for HBF/ 
Drivstoffanlegg for 2012 

 
Sak 3  ØVRIGE ÅRSMØTESAKER - § 8, 3, OG 4 
 
Sak 3.1 Fastsetting av kontingent 

Styrets innstilling til vedtak:  
Kontingenten for 2013 foreslås uendret kr 450,-. 

 
Sak 3.2 Innmeldte saker, styrets innstillinger 

• Reduksjon i antall tillitsvalgte: 
Styret reduseres til 6 + 1. 
Hus styret reduseres til 3. 
Drivstoff reduseres til 2. 
Arrangementskomiteen reduseres til 3. 
Antikvarisk råd reduseres til 2. 
Øvrige utvalg iht. vedtektene. 
 

• Endring av vedtektene paragraf 3, som foreslått i vedlegg: 
Styret vil ikke gå inn for de foreslåtte endringer av vedtekter. 
 

• Styret anbefaler at, nettansvarlig legges til en stilling i styret. 
 

• Styret anbefaler at det anskaffes internettilgang på Karlotbrygga, 
til en pris og hastighet som er fornuftig. 
 



Sak 4  ORIENTERINGSSAKER 
 
Sak 4.1 Styrets budsjettforslag for 2013: 
 
Sak 4.1.1 Foreslått driftsbudsjett for 2013. 

Styrets innstilling til vedtak: Årsmøtet tar framlagte forslag til 
driftsbudsjett for 2013, til etterretning. 
 
Ekstraordinært: 
Nye strømsøyler på kai 5.        kr 31.000,- 
Ny harddisk til kamerasystemet.       kr 14.000,- 
Ny ytterdør.          kr 20.000,- 
Siste arbeid på slipen       kr 15000,- 
Bygge inn skap på kjøkkenet      kr 40000,- 
 
Miljøtiltak på oppsettingsplass for båter     kr 250.000,- 
 
 

Sak 4.1.2 Likviditetsprognose for 2013  
Styrets innstilling til vedtak: Framlagte likviditesprognose for 2012 – før 
ekstraordinære tiltak - tas til etterretning. 

 
 
Sak 5  VALG. 
   

Valget administreres og presenteres av valgstyret – de foreslåtte 
kandidater og utskiftinger framgår av vedlagt oversikt fra valgstyret 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Sak 2.1 STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2012. 
 
 
STYRET OG STYRETS ARBEIDE. 
 
Styret for 2012 er valgt av årsmøtet i 2011 og 2012 og har bestått av følgende 
personer: 
 

• Osvald Ludviksen   leder 
• Knut Isaksen  styremedlem/nestleder 
• Arnulf Hanssen   kasserer/forretningsfører 
• Sture Iversen   sekretær 
• Rolf Mobakk   styremedlem 
• Vidar Dinesen   styremedlem 
• Ivar M Nilsen   styremedlem 

 
Styret har avviklet 7 styremøter og behandlet 25 større og mindre saker i løpet av 
2012/13. 
 
Varamedlem Frode Bygdnes har møtt på de fleste møter. Varamedlem Per E. 
Helmersen, samt havnesjef Sveinung Ellingsen har møtt etter innkalling. 
 

 
FORENINGENS MEDLEMSTALL. 
 
Medlemstallet ved utgangen av 2012 var 401 – en økning på 11 stk 
11 stk meldte seg ut, og 22 stk meldte seg inn.. 
Av medlemmene står ca. 66 personer ved årets slutt på venteliste for båtplass. 
 
 
MEDLEMSARRANGEMENTER I LØPET AV ÅRET 2012. 
 
Det er avholdt to arrangementer i løpet av året. Et medlemsmøte på Karlotbrygga, med 
et overraskende stort fremmøte. Det blei orientert om foreningens arbeid og utsiktene 
fremover, medlemmene fikk mulighet til å stille spørsmål og det var høy stemning og 
god bevertning. 
Fårikålfesten var høydepunktet. Arrangementskomiteen klarte med egne krefter å 
sørge for fin stemning, god mat, topp musikk og underholdning. Egenbetalingen var litt 
lav så en del av de bevilgede midler gikk med. 
Det er ønske om nye innspill til aktiviteter i 2013.     
 
 
HAVNEKOMITEEN. 
 
Slipen ble stort sett fullført i 2011, noen små justeringer skulle utføres i 2012, men vil 
bli utført i 2013. Dette gjelder oppretting av rampen for oppsettingsvogna og lage hullet 
for seilbåtkjølen litt dypere. 
 



Grusplassen utafor betong plassen er oppjustert og fremstår virkelig bra, uten store 
huller og vannpytter. Det er ikke mye som skal til før den kan asfalteres. 
 
Fortøyningene på kaiene er kontrollert og opprettet. Havnesjefen sammen med kai 
formenn gjør dette etter opparbeidede retningslinjer. 
 
Strømsøylene på brygge 1 og 2 ble montert i 2012, nu er det bare brygge 5 som 
mangler strømsøyler. 
 
Dugnad i båthavna ble arrangert i 2 omganger 2012.  
Meget godt oppmøte begge ganger. Karlotbrygga er malt på to sider og området for 
oppsett ble ryddet til grunnen. Et meget godt utført arbeid, all ære til de som her brettet 
opp armene og fikk det til å se virkelig pent ut.  
 
Det er i 2012 foretatt 131 båtoppsett på slippen. 
 
I løpet av året er 11 båtplasser sagt opp, samtidig står det ved årets utgang ca. 66 
personer på venteliste for båtplass, og vi har mangel på større/store båtplasser fra 25 – 
33 fot. 
 
 
MILJØ. 
 
Etter at vi i 2011 fikk diverse pålegg fra Miljøavdelingen, Fylkesmannen i Troms, har vi 
iverksatt flere tiltak. 
Det er inngått avtale om avfallshåndtering med Perpetuum Miljø AS.  
Miljøboden er rengjort og 70 kg olje forurenset grus som lå i bunnen av boden er fjernet 
og innlevert til godkjent mottak. Vi har lagt en tett presenning i bunnen av boden slik at 
eventuelt søl ikke skal komme videre 
Det er plassert en stor trakt over påfyllingshullet på toppen av spilloljetanken, slik at vi 
unngår søl. 
Videre er det utplassert merkede fat i boden til oljeholdig avfall og malingsholdig avfall. 
Vi har også plassert ut merket fat, ved garasjen mot spyleplatten for båtene. 
Ei stor pøs er satt i nedre ende av garasjen til brukt sink. Det gjenstår noe 
holdningsskapende arbeid blant medlemmene for å få miljøtiltakene til å fungere. 
 
 
 
DRIVSTOFFANLEGGET. 
 
Driften av anlegget har vært beheftet med problemer med dataanlegget, som nå er 
rettet opp, og det har ikke vært driftsstans etter dette. Uheldige omstendigheter under 
overlapping og opplæring, har også skapt driftsforstyrrelser. Dette kan ikke direkte 
lastes de som står for driften, men styret i foreningen må også ta sin del av ansvaret. 
Årets sesong og omsetning har dessverre lidd – som båtlivet ellers – av nok en for dårlig 
Nordnorsk sommer, i tillegg til at konkurransen fra drivstoffanlegg i Harstadbotn har 
påvirket omsetning ved vårt anlegg. 
 
 
 
 



Våre tall: 
Årstall Omsetning diesel Omsetning bensin Omsetning i kr 
2012 55472 24646 731.720 
2011 77983 30083 934.658 
2010 53802 22859 721.824 
2009 90998 55432 1.049.189 
2008 71130 52858 1.085.566 

HØSTVAKTA. 
 
Høstvakta ble gjennomført på en meget god måte. Kun 7 av våre medlemmer stilte ikke 
til sin vakt. Disse ilegges vaktgebyr på kr 1000,-, som tidligere vedtatt. Styret anbefaler 
at ordningen med høstvakta videreføres. 
 
 
SKADEN ETTER SPRINGFLOA I 2011. 
 
Springfloa i 2011 gjorde stor skade på brygga, alt som var i 1. etasje.  
Taksten på skadene beløper seg til over kr 350.000,- I renoveringen er brukt bedre 
materialer, som ikke tar skade av en ny springflo, derfor er takstsummen mindre enn 
det som er forbrukt for å reparere skadene, ca. 420.000. Saken er sendt frem til 
Gjensidige som gir oss et oppgjør på 326.000. Momsen utgjør kr 81.500, og den har vi 
ikke fått. Samlet blir skade på kr 407.500. Når vi har utbetalingen og brevet fra 
Gjensidige, vil Arnulf, Torleif og Osvald sette seg ned og gjennomgå utbetalingen i 
forhold til taksten og betalte fakturaer. Vår egenandel er kr 8000,-. 
 
 
HUSSTYRET. 
 
Utleie av ”Karlotbrygga” har i 2012 vært en del amputert som følge av skaden etter 
storfloa. Leieinntekter på 35.500,- mot 32.700,- i 2011.  
Innvestering i dekketøy er fullført, litt komplementering av glass må komme. 
 
 
UTROR. 
 
Det er beklagelig at vårt populære blad Utror ikke har utkommet i 2012. Dette skyldes 
at de som ble valgt ikke kunne påta seg det arbeidet som skulle til for å innhente stoff 
og trykke bladet. Foreningen skal være klar over at å innhente stoff, lage layout, trykke 
og distribuere UTROR er meget arbeidskrevende og spesielt. 
 
 
HJEMMESIDE. 
 
Hjemmesiden utvikles jevnt og trutt. Nå kan Karlotbrygga bestilles direkte i en kalender 
på hjemmesiden. 
Videre utvikling av innhold og informasjon avhenger likevel av medlemmenes bidrag. En 
hjemmeside blir aldri bedre enn hva medlemmene gjør den til. 
HBF oppfordrer herved alle til å sende inn bidrag/nyheter som kan publiseres på 
hjemmesiden. Det kan være fra en båttur, tur tips, erfaringer, fangstrapport, båtkjøp etc. 
 
 



FORENINGENS ØKONOMI. 
 
Siste års regnskap viser at 2011 var et bedre økonomisk år enn 2012. 
Økte ordinære driftskostnader i form av bl.a. økte kommunale avgifter, forsikringer 
m.m, men strømutgiftene vil ikke stige, da avtale er inngått. 
I 2012 har vi fått utført mye vedlikehold og rydding, medlemmene har gjort en stor 
innsats, det er her pengene er brukt. 
Grunnet økte utbedringskostnader i 2012, vil mva-refusjoner øke i forhold til 2011. 
Området mellom slipp og Bergselva er ryddet og ser meget bra ut. 
Vi må foreta oss noe, slik at vi kan tjene noen kroner på området. 
Slik det er nå, har noen brukt området til campingvogner som ikke er registrert og som 
vi ikke vet hvem som eier.  
 
 
ALTERNATIVE ARRANGEMENTER I 2013 – INITIATIVTAKER OG LOS SØKES. 
 
Årsmøtet bør tilkjennegi ønsker og ideer om arrangementer og tiltak i det inneværende 
år; bl.a. er det flere år siden det har vært arrangert fellesseilaser eller skjærgårdstreff for 
interesserte foreningsmedlemmer. 
Det er en kjensgjerning at det blant foreningens medlemmer er ”lommekjente” 
personer, som kan fungere som los og ledebåt for mindre konvoier til kjente utfartsmål 
– som ”Steinavær” etc. etc. 
SPØRSMÅLET ER, HVA ØNSKER MEDLEMMENE I BÅTFORENINGEN!! 
 
 
ANNET. 
Foreningens styre har gitt innspill til «Regulerings arbeid i Bergsvågen»  
Gjelder området vis a vis det området vi disponerer av Harstad kommune. Innspillet går 
ut på at det ikke må gjøres noe som forverrer strømforholdene i havna. 
 
Det er også gitt innspill på «Utvidelse av lakseoppdrett – biomasse i område Bogen i 
Toppsundet». 
Harstad Båtforening vil ikke at NFFF området i Bogen innskrenkes og at tillatt mengde 
biomasse overstiges. Anlegget som ligger der i dag er stort nok. 
 
Harstad Båtforening ble tildelt 3 stk fortøyningsbøyer av KNBF i 2011. I 2012 ble disse 
satt ut, en på havna i Meløyvær og to i Hamnan på Helløy, nærmere bestemt Sandøya 
og inne i Hamnan. 
 
 
TAKK FOR INNSATSEN I 2012. 
 
Harstad Båtforening er som øvrige interesseforeninger avgjørende avhengig av at flere 
bidrar av idealisme og ved ubetalt medvirkning. Styret takker derfor dem som, også i 
2012 med stort og smått – har bidratt til å holde hjulene i gang, og som har medvirket 
til at foreningens verdier blir tatt vare på – og også foredlet ytterligere ved sin innsats. 
I foregående år igjen er det ”ildsjelene” som har bidratt mest – og den største takken 
går også denne gang naturlig til disse – i fra oss ”andre” som nyter godt av at noens iver 
og engasjement er større og mer synlig enn hos det store flertallet. 
En spesiell takk til de som fikk ryddet opplagsplassen og det området Harstad 
kommune har stilt til disposisjon for Båtforeningen.  



Og sist, men ikke minst, vil en takke de som uten å være medlemmer – eller er 
”innbyggere” i havna – har bistått oss på forskjellig vis i løpet av 2012. 
 
Avslutningsvis vil vi også spesielt takke de som – for enkelte etter mange års innsats - 
takker av som tillitsvalgte, for igjen å nyte tilværelsen som vanlige medlemmer. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 



Sak som ønskes behandlet på årsmøtet 2013 i Harstad Båtforening 
 
 
Reduksjon av antall tillitsvalgte i Harstad Båtforening 
 
Etter valgkomiteens arbeid i høst, så er antall verv på nytt blitt aktualisert.  
Av  250 båtplasser i Hagan, så er det 40 som er på valg. Det vil si ca. 16 % av medlemmene i 
Hagan.  En betydelig antall av medlemmene har hatt verv i foreningen opp gjennom årene, 
noen 2 til 4 forskjellige verv. En del av våre medlemmer er også medlemm i dykkerklubben 
eller seilforeningen.  Dette begynner å begrense seg selv ved valg av verv.  
Når vi ringer og spør om å ta verv, så er svaret. Vi har gjort vårt i foreningen, eller det passer 
ikke nu.  
 
Når det gjelder Utror, så vil alle ha bladet, men ingen vil jobbe med det. Valgkomiteen så det 
derfor ikke hensiktsmessig å få noen til og ta verv bare for å fylle listen. Utfallet hadde mest 
sannsynlig blitt slik som det fungerer i dag. 
I stedet mener valgkomiteen at det bør opprettet et verv som nettansvarlig. 
 
Valgkomiteen vil med dette be styret/ årsmøtet om å drøfte dette. Da antall verv i foreningen 
står i vedtektene for båtforeningen, så er vel dette en årsmøtesak. 
 
Valgkomiteens forslag til reduksjon. 
 
-  Styret: Antall styremedlemmer reduseres med 2 til 5 + vara, eventuelt til 6 + 1 vara. 
-  Hustyret:  Antall medlemmer reduseres  med 1 til 3. 
-  Drivstoff: Antall medlemmer reduseres med 1 til 1 leder + 1 vara. 
-  Arrangmentskomiten: Antall medlemmer reduseres med 1 til 3. 
-  Antikvarisk råd: Antall medlemmer reduseres med 1 til 2. 
-  Øvrige utvalg: Antall medlemmer velges iht. vedtektene. 
 
 
Hilsen valgkomiteen i HBF 
Arvid Langås 
Arnt Steve Teigland 
 
Hagan  18.12.2012 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 



Forslag valg 2013. 
TILLITSVALGTE I HARSTAD BÅTFORENING 

 
Tillitsval
gt 

Funksjon Tillitsvalgte 2012 Valgt 
inn år 

Valg 2012 Forslag valg 
2013 

Navn valg 2013 Periode 

Styret Leder Osvald Ludviksen 2011 Ikke på valg Ny Rolf Mobakk  2 år 
 Kasserer Arnulf Hansen 2011 Ikke på valg Gjengvalg Arnulf Hansen 2 år 
 Sekretær Sture Iversen 2010 Gjenvalg Ikke på valg   2 år 
 Styremedlem 1 Vidar Dinesen 2011 Ikke på valg Gjenvalg Vidar Dinesen  1 år 
 Styremedlem 2 Knut Isaksen 2010 Ikke på valg På valg Knut Isaksen  2 år 
 Styremedlem 3 Ivar M. Nilsen 2011 Ikke på valg Gjenvalg Ivar M. Nilsen  2 år 
 Styremedlem 4 Rolf Mobakk 2009 Ikke på valg Ny Osvald Ludviksen  2 år 
        
 Varamedlem 1 Frode Bygdnes 2011 Ikke på valg Gjenvalg  Frode Bygnes 2 år 
 Varamedlem 2 Per E Helmersen 2010 Gjenvalg Ikke på valg     2 år 
        
Husstyret Medlem 1 Trond Ludviksen 2010 Gjenvalg Ikke på valg   2 år 
 Medlem 2 Jarle Nilssen 2010 Gjenvalg Ny Evy Mobakk 2 år 
 Medlem 3 Sigfred Sørensen 2010 Gjenvalg Ny Eli Ervik  2 år 
 Medlem 4 Tor Arne Krøtø 2011 Ikke på valg Gjenvalg Tor Arne Krøtø  2 år 
        
Havnekom Leder Sveinung Ellingsen 2011 Gjenvalg Ikke på valg   2 år 
 Kaiformann 1 Olsen Arne 2009 Ikke på valg Ny Arnt S Teigland  2 år 
 Kaiformann 2 Terje Bakken 2011 Ikke på valg Ny Morten Bakken  2 år 
 Kaiformann 3 Frode Enoksen 2009 Ikke på valg Gjenvalg Frode Enoksen  2 år 
 Kaiformann 4 Torbjørn Aune 2010 Gjenvalg Ikke på valg   2 år 
 Kaiformann 5 Oddvar Olsen 2010 Gjenvalg Ny Svein Bækkevoll  2 år 
        
Drivstoff. Kaiformann 6 Wiggo Hokland 2012 Ny Ikke på valg  2 år 
 Varamedl 1 Oddvar Teigland 2012 Ny Ikke på valg  2 år 
 Varamedl 2 Bernard Danielsen 2012 Ny Ikke på valg   2 år 
        
               
Slipsetting Vognkjører 1 Ørjan Ursin 2012 Ny Ny Bjørn  Lorentsen 2 år 
 Vognkjører 3 Arnt Pedersen 2009 Ikke på valg Gjenvalg  Arnt Pedersen 1 år 
 Vognkjører 4 Rune Martinsen 2011 Ikke på valg Gjenvalg Rune Martinsen  2 år 
Arrangeme
nts-
komitee 

 
Medlem 1 

 
Arild Olsen 

 
2012 

 
Ny 

 
Ikke på valg 

  
  

 
2 år 

 Medlem 2 Trond Rogde 2012 Ny Ikke på valg   2 år 
 Medlem 3 Jon Albert Bille 2012 Ny Ikke på valg    2 år 
 Medlem 4 Børge Yttersted 2012 Ny Ikke på valg    2 år 
        
Utror Ansvarlig        
 Medlem 1 Tormod Kjeldseth 2011 Ikke på valg På valg  Ikke erstattet  2 år 
 Medlem 2 Ole Rainer Dietel       2012    Ikke på valg    2 år  
        
Valgkomit
ee 

Medlem 1 Rolf Mobakk 2012 Ny Ny Ove Kjelling  2 år 

 Medlem 2 Arnt Steve Teigland 2011 Ikke på valg Ny Ernst Horsevik  2 år 
 Medlem 3 Arvid Langås 2009 Ikke på valg Gjenvalg Arvid Langås  1 år 
        
Revisor Revisor 1 Vidar Munkvold 2012 Ny Ikke på valg   2 år 
 Revisor 2 Henry Arne Hansen 2012 Ny Ikke på valg   2 år 
        
Antikvar Medlem 1 Jørgensen Torleif 2010 Gjenvalg Ikke på valg   2 år 
 Medlem 2 Gunnar Kilhus 2012 Ny Ikke på valg   2 år 
 Medlem 3 Varmedal Rolf 2010 Gjenvalg Ikke på valg   2 år 



 


