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Sak 2. STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2019. 
 

 

STYRET OG STYRETS ARBEIDE. 

 

 Styret har bestått av følgende personer : 

 

• Rolf M. Mobakk   leder 

• Mona K. Jensen styremedlem/nestleder 

• Kåre Mæhre  styremedlem 

• Oddvar Teigland   sekretær 

• Svein Verningsen kasserer 

• Ingar Paulsen varamedlem 

 

 

 

Styret har avviklet 8 styremøter og behandlet 47 saker i løpet av styreåret 2019. 

 

Varamedlem Ingar Paulsen vært innkalt og har møtt på de fleste styremøtene, og 

havnesjef Svein Ole Karlsen har møtt på alle styremøtene. 

 

 

FORENINGENS MEDLEMSTALL. 

 

Medlemstallet ved utgangen av 2019 var  375.                                                                         

36 stk. meldte seg inn, hvorav 21 ønsket å stå på ventelisten for båtplass. 

32 medlemmer har meldt seg ut , hvorav 16 har sagt opp sin båtplass. 

Vi har 4 støttemedlemmer, 2 med friplass og 5 som er registrert som også medlem av 

annen forening. 

 

 

DRIFTEN AV HAVNA. 
 

Vi har mange å takke for at vi klarer å drifte havna på en god måte. En stor takk til 
de som alltid stiller opp når dem blir spurt. Vi må også takke de usynlige hjelperne, 
de som varsler om alle uregelmessigheter slik at vi får håndtert det på en god måte. 
De som utbedrer skader og foretar vedlikehold uten at den store medlemsmassen 
vet om det. Tusen takk til alle dokker !!  
Driftsåret 2019 var et år med en del uforutsette kostnader. Av vedlikehold og uførte 

oppgaver kan vi nevne: 

  

Brygger 
Vi har kartlagt tilstanden på bryggene etter en fast sjekkliste.                
Kartleggingen avdekket en del slitasje på innfestinger, som vil bli skiftet i 2020. Det 
er byttet mange festelister og kroker til flyteelementene.  
På brygge 3 og 4 fikk vi feil på det elektriske anlegget. Det la seg mye is under 
bryggene, og rundt strømkabelen. Det medførte at kabelen ble trukket ned i vannet 
og slet seg løs i mastene, som igjen førte til jordfeil og kortsluttning. Det er nu lagt 
ny og godkjent strømkabel rett under dekket på bryggene, slik at isen ikke kommer 
til. Det er nå bare brygge 2 som ikke har nye lys. Disse vil bli skiftet i januar 2020.   
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Traktor og slippvogn 
På traktor ble begge bakdekkene ødelagt. Nu har vi skiftet til piggfrie dekk, og så 
bruker vi kjetting om vinteren. På slippvogna ble 3 av trinsene skiftet, samt ny wire 
bak. 
 
Opplagsplassen 
Opplagsplassen ble ryddet og planert. Den er tatt i bruk, og vi har fått et godt 
system, samt god oversikt. Det er gjort klart til å sette opp 2 nye lysmaster og 4 
strømsøyler. Nok engang, en stor takk til de som stilte med maskiner, arbeid og til de 
som ga en god pris på fyllmasse. 
3 av de gamle båtene som stod på opplagsplassen er nu fjernet og destruert. 
2 seilbåter er gitt bort. Den ene står igjen, men blir fjernet til våren. 
Det er fortsatt mange som vil ha campingvogn og bobil stående på vårt område. 
Det er lagt til rette for parkering av campingvogner eller bobiler på betongplatten om 
vinteren. Det er satt opp 8 strømkontakter med strømmålere på nordveggen til 
garsajen, slik at vi får kontroll med og betalt for strømmen som brukes.  
 
Båtplasser 

Ved utgangen av året var det 11 ledige plasser i havna. 
I 2019 var det 32 forflyttinger i havna. Det kom inn 10 nye medlemmer i havna.  
8 har fått større plass, 1 fikk mindre plass og 13 er flyttet til annen plass. På 
ventelista for de som ønsker plass i havna er det 51 personer. 
På ventelista for de som ønsker større, mindre eller bytte plass er det 11. 
 
RETTSLIG SKRITT OVENFOR BÅTEIER.  
 
Harstad Båtforening har i en rekke år henstilt, skrevet brev og maset på en båteier 
som hadde 3 båter stående på opplagsplassen om å fjerne disse. Vi har fra KNBF fått 
en mal på hvordan vi skulle gå frem ovenfor slik eier og vi fulgte denne mal. Det 
førte til at vi sendte en ”Begjæring om fravikelse etter tvangsfullbyrdingslovens kap 
13”, til Trondenes tingrett der vi ba om en dom på at båtene skulle fjernes ved 
tvang, og båtforeninga fikk en slik dom. 
Heldigvis hadde båteier gode hjelpere som satte i gang og fikk båtene fjernet og vi 
fikk vårt tilgodehavende og våre utgifter dekket. 
Dette saken var god læring for styret og har satt standard for hvordan vi skal gjøre 
dette i framtiden. 

 

DUGNAD. 

 
 Det ble arrangert dugnad i mai over to dager og mange arbeidsoppgaver ble utført. 

I 2019 var vi godt fornøyd med deltakelsen på dugnaden, så dugnad over to dager vi bli 

videreført. Vi må imidlertid bli flinkere å utpeke prosjektledere til de enkelte oppgaver 

slik at noen tar ansvar for at oppgavene blir sluttført og ikke slik at havnesjef og leder er 

de som må sluttføre dette.  

Dugnaden med høstvakta gikk greit. 
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Ved årets ”Strandryddeaksjon” deltok ikke Harstad båtforening, og det var for dårlig av 

oss, her må vi ha ambisjon om å delta i år.  

 

MEDLEMSARANGEMENTER I LØPET AV 2018 

 
I februar ble det arrangere møljefest. Og i oktober ble det arrangert høstfest, med god 

deltakelse. Vi hadde ikke levende musikk men musikk fra eget anlegg. 

     

Det er avholdt to medlemsmøter i 2019. 

I mai hadde vi møte uten noe spesielt tema.  

 

I oktober ble det andre medlemsmøte avholdt på Karlottbrygga, og da hadde vi invitert 

Dagfinn Gjertsen som orienterte om m/s ”GRYTØY”. Harstad Båtforening fikk overlevert 

et bilde av m/s ”GRYTØY” som takk for god velvilje.  

 

MILJØ. 

 
Vi mener at vi har gode ordninger for kildesortering i havna. Likevel blir det mye rot ved 

at medlemmene kaster halvfulle bokser med bunnstoffrester i avfallet i stede for å ta 

dette med seg, og ved at man ikke følger opp kildesorteringen slik det er lagt opp til. 

Dette medfører mye rot og ekstra arbeid for miljøleder og er kostbart for båtforeningen. 

Vi ber alle om å skjerpe seg. 

For å imøtekomme en del miljøkrav, er det støpt en kant mot sjøfyllingen på 

betongplatten. Det er laget noen hull i platten slik at vann og bunnstoffrester som spyles 

av båtene, renner ut her og gjennom et filter, slik at vi får ta hånd om dette. 

Vi får ny avfallsoperatør i havna. Østbø Miljø tar alt av avfall vi har og vi vil med dette få  

en noe gunstigere pris.  

  

 

DRIVSTOFFANLEGGET. 
 

Driften av anlegget har gått svært godt og at det har vært lite driftsforstyrrelser på 

anlegget. Dekket på drivstoffbrygga begynner å bli slitt, så vi må nok skifte noen bord 

etter hvert. Det la seg mye is rundt drivstofftilførselen under brygga og det medførte at 

vi fikk lakkasje. Det er nu lagt ny drivstofftilførsel fra pumpa, og langs gangwayen og 

oppå brygga.  

I kvantum er det noe nedgang på 2019 i forhold til 2018. Men den justering av påslaget 

vi har gjort, gjør at bunkeranlegget økonomisk bærer seg bedre. Det er solgt 73501 liter 

diesel og  37214 liter bensin.   All ære og takk til bunkersfolka som gjør en kjempejobb 

med anlegget, undersøker og pruter pris før det handles. 

Regnskapet for drivstoffanlegget viser et overskudd på kr 39.229,- 

 

Våre tall: 

Årstall Omsetning diesel Omsetning bensin Omsetning i kr 

2019 73501 37214        1.150.700 

2018 80071 48567        1.356.262 

2017 90186 51059        1.272.860 

2016 84483 36638        1.000.706 

2015 76805             29238 936.530 
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HØSTVAKTA. 
 

Høstvakta ble gjennomført også i 2019. Også i år var det noen medlemmer som ikke 

gikk sin vakt, men det var ikke flere enn tidligere år.  De som ikke gikk sin vakt ilegges 

som vanlig vaktgebyr på kr 1000,-.   

 Det føres fortsatt et strengt regime for å bli fritatt for vakt. 

 

 

 

 

KARLOTTBRYGGA. 
 

Utleie av brygga har som vanlig vært godt ivaretatt av huskomiteen. 

 

Karlottbrygga har vært utleiet 26  ganger i året som har gått, så budsjetterte inntekter 

er  godt oppnådd. Brygga har dessuten vært bortlånt vederlagsfritt noen ganger. 

 

Det er anskaffet ny benkeplate og noen skap på kjøkkenet, som pga. lekkasje måtte 

fornyes. Varmtvannstank som stod i benken på kjøkkenet er flyttet til toalett i 

underetasjen. Vannrørene som kommer inn til Karlottbrygga har blitt lagt om ved at 

stengeventilene er løftet opp fra brynn og  bygget inn i skap på skottet på herretoalettet.   

 
 

HJEMMESIDE. 
 

Vidar Dinesen er fortsatt Web-ansvarlig for hjemmesida. 

Hjemmesiden utvikles jevnt og trutt. Men vi må ha bidrag fra medlemmene for at sida 

skal bli god. 

HBF er også på Facebook , og det er for tiden 160 medlemmer på sida og plass til 

mange flere. 

 

 

FORENINGENS ØKONOMI. 
 

Regnskapet gjøres opp i år med et underskudd.  

Viser for øvrig til egen sak om regnskap.  

 

 

OPPSUMMERING ÅRET 2019. 
 

Driften av Harstad Båtforening har i meldingsåret gått rimelig greit. 

Vi har stort sett fått utført det som vi hadde planlagt.  

 

Slippgjengen har som vanlig gjorte en formidabel jobb og som gjør at det er foretatt  

190 oppsett i 2018. 

 

Harstad Båtforening vil med dette takke alle som har bidratt med noen form for innsats 

for forening 
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Harstad, 17. februar 2020 

 

Styret i Harstad Båtforening 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

………………………………                 …………………………….                    …………………………… 
 Formann      Nestformann    Kasserer 

 

 

………………………………                 …………………………….                     
 Sekretær     Styremedlem     

  

 

 

………………………………                 
 Varamann      



ÅRSMØTE 2019 , SAK 5,  INNKOMNE SAKER 

STYRETS INNSTILLINGER 

 

1. Styrets innstilling til vedtak : Årsmøtet vedtar forslag fra Torleif 

Jørgensen : ”I hastesaker som angår fritidsbåtlivet og der Harstad 

Båtforening må ivareta våre interesser, gis styret mandat til behandling 

og uttalelser uten medlemmenes medvirkning gjennom 

medlemsmøter.” 

 

2. Styrets innstilling til vedtak : Årsmøtet vedtar forslag fra valgkomiteen 

om at alle tillitsvalgte skal ha gratis slippoppsett i godtgjørelse. 

 

 

3. Styrets innstilling til vedtak : Årsmøte vedtar forslag fra styret om nytt 

havneregulativet. 

 

4. Styrets innstilling til vedtak : Årsmøtet vedtar forslag fra styret om 

justering av havnereglementet. 

 

 

5. Styrets innstilling til vedtak : Årsmøte vedtar at styret gis fullmakt til å 

inngå kontrakt med leverandør av ny kortterminal og programvare til 

bunkersanlegget. Styret gis videre fullmakt til å ordne finansiering 

herunder også lån dersom nødvendig.    



 
 
 
Fra Torleif Jørgensen 
Hamnneset 115 
9405 Harstad 
Medlem  Harstad Båtforening.    Harstad den 15.1.2020. 
 
 
Til Harstad Båtforening 
v/formann Rolf Mobakk 
E-post. 
 
SAK TIL FORENINGENS  ÅRSMØTET I FEB.2020. 
MANDAT TIL STYRET I SPESIELLE SAKER. 
 
Innledning: 
Det hender stadig at det reises offentlige saker til politisk behandling og beslutning både 
lokalt, regionalt og sentralt og som har vesentlig betydning for fritidsbåtfolket. 
Noen saker legges ut til offentlig høring mens andre må fanges opp på andre måter av de 
som saken angår. 
Det ligger i tiden at det kommer flere og til dels komplekse saker som skal avgjøres av 
politikere som har begrenset kjennskap til alle sidene slike saker har.  Samfunnet må 
nødvendigvis reguleres på mange felt, også de maritime, og det er mye økonomi med i 
bildet. 
For oss som brukere av kystsonen vil vår organisasjon KNBF representere oss i sentrale 
tilfeller, men innspill fra medlemsmassen er også der nødvendige.  
Det skjer imidlertid mye også på lokalt hold der personlige initiativ er viktig, men også 
båtforeningene må trø til for å tale vår sak med nødvendige tyngde. 
Noen ganger er det nok greit for styret å direkte ta stilling og avgi uttalelser, men andre 
ganger finnes det, forståelig nok, ønskelig å søke råd hos medlemmene før stilling tas. 
 
Men tilfeller dukker av og til opp som hastesaker og det blir for dårlig tid til å avholde 
medlemsmøte på saken.  
Ut fra det og med henvisning til vedtektene §§ 2, 4 og 7 pkt.5, fremmes følgende forslag til 
Årsmøtet den 17.2.20:  
 
I hastesaker som angår fritidsbåtlivet og der Harstad Båtforening må ivareta våre interesser, 
gis styret mandat til behandling og uttalelse uten medlemmenes medvirkning gjennom 
medlemsmøte. 
 
Mvh 
Torleif 
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Havneregulativ for Harstad Båtforening (HBF) 

Fastsatt av årsmøtet i HBF 2020 

Ett hvert opplag på HBF’s område, i havneanlegget eller på land, betinger at man er registrert som 

medlem og har betalt medlemskontingent til HBF. Unntak gjelder tilreisende i båt som betaler 

gjesteplass med døgnleie, samt caravan som gjør avtale om parkering.  

Alle plasser i havneanlegget forvaltes av Harstad Båtforening, og tildeles fra enten havnesjef eller 

aktuelt bemyndiget tillitsvalgt. Tildelt plass er kun til eget bruk og kan ikke utlånes/utleies av 

medlemmet.  

 

Medlemskontingent  
Dokumentert medlemskap i annen forening gir 
KNBF’ kontingent i fradrag forutsatt at denne  
foreningen er medlem i KNBF. Medlemmet må selv 
angi hvilken forening som er primærforeningen og 
som skal betale kontingenten til KNBF. 

 

Kr 700,-  

Støttemedlemskap Kr 250,- 

Administrasjonsgebyr ved registrering av nye 
medlemmer 

Kr 300,- 

 

Havneplass 

Innskudd båtplass. Forhåndsbetales før båtplass tas i bruk. Kr. 10.000,- 

Årlig havneleie (pr. breddemeter + 35cm) Kr. 900,- 

Gjesteplass, døgnpris Kr. 100,- 

Korttids-plass, forutsettes innbetalt depositum kr. 2000,- 1.mnd kr 1000,-  
Deretter kr.500,- pr.mnd. 

Bruk av slipp-anlegg/utsett av båt fra henger e.l. (ikke medlem) Kr. 50,- 

 

Slipp-oppsett 

Slipp-oppsett, 7 dager Medlem med båtplass Medlem uten båtplass 

Motorbåt Kr. 850,- Kr. 1000,- 

Seilbåt Kr. 1200,- Kr. 1500,-  
Slipp-oppsett av båt skal være bestilt, og er i utgangspunktet tidsbegrenset. Det enkelte medlem må gi beskjed 

om det er kjente avvikende forhold som vil medføre lengre opphold og/eller nødvendig flytting under 

oppsettet. En evt. pålagt flytting under slipp-opphold belastes som ett ordinært oppsett.  

 

Landopplag, medlem med båtplass i HBF 

1.år, dersom det betales havneleie og båtplass er frigitt til utleie for HBF Kr 0,- 

1.år, dersom båtplass ikke frigis til utleie for HBF Kr. 1000,- 

Landopplag utover 1. år, årspris Kr. 1000,- 

Landopplag 2. og 3. år, årspris Kr. 1000,- 

Landopplag utover 3 år Belastes med satser for 
landopplag uten 



båtplass i HBF 

 

Landopplag, medlem uten båtplass i HBF 

Båtstørrelse Depositum Sommerlagring 
1.mai – 31.sept. 

Vinterlagring 
1.sept.-31.mai 

Helårslagring 

Opptil 25 fot Kr. 5000,- Kr. 1500,- Kr. 1500,- Kr. 2000,- 

25 – 35 fot Kr. 10000,- Kr. 1500,- Kr. 1500,- Kr. 2000,- 

Seilbåt 30-35 fot Kr. 10000,- Kr. 1500,- Kr. 1500 Kr. 2000,- 

 

Landopplag av båt /seilbåt fra utland 

Depositum Kr. 10.000,- 

Leieavgift, plass i 9 mnd vintersesong, inkl. medlemsavgift HBF Kr. 9000,- 

 

ØVRIGE FORHOLD 

Lagring av 
campingvogn / bobil 
Forutsetter medlemskap 

Depositum Sommerlagring 
1.mai – 31.sept. 

Vinterlagring 
1.sept.-31.mai 

Helårslagring 

Parkering 
opplagsplassen 

Kr. 2000,- Kr. 1500,- Kr. 1500,- Kr. 2000,- 

Parkering betong-
plassen, med 
strøm/snørydding 
 

Kr. 3000 -Ikke tilgjengelig- 

 
Medio okt – medio mai 
 

Kr. 2500,- 

-Ikke tilgjengelig- 

 

 

Leie av Karlottbrygga, hovedlokale, forutsetter medlemskap Kr. 2500,- 

Leie av Karlottbrygga, underhuset, forutsetter medlemskap Kr. 500,- 

Leie musikkanlegg, forutsetter medlemskap Kr. 250,- 

 

Høstvakt; gebyr ved uteblitt oppmøte Kr. 1000,- /vakt 

 

Betalingspåkrav – manglende betaling av 
medlemskontingent, havneavgifter m.m.  

Purring på utestående fordringer med gebyr 
etter gjeldende offentlige takster.  
Ved 2.gangs purring sendes det varsel om 
inkasso, og saken forelegges styret for 
vurdering av medlemsforholdet, herunder 
mulig tap av medlemskap og båtplass. 

 

Ved andre henvendelser om tjenester, avgifter og gebyrer skal havnesjefen og/eller styret bruke sitt 

beste skjønn for å fastsette pris.  



Havnereglementet  

Reglement for båthavna i Hagan, vedtatt på årsmøtet 11.februar 1975, med senere 
endringer ajourført senest ved Årsmøtet 2020. 

§ I. – ANSVARLIG INSTANS 
Styret i Harstad Båtforening, er den ansvarlige instans for anlegg og drift av båthavna 
i Hagan. 

§ 2. – LEIE AV BÅTPLASS 

Båteiere som er medlem av Harstad Båtforening kan få leie båtplass i foreningens 

båthavn i Hagan i den utstrekning det er ledig båtplass. Med forbehold om tilpasset 

plass, (40 til 50 cm bredere enn båtens totale bredde) skal søkeransiennitet legges til 

grunn. Tilbud om båtplass til flest mulig medlemmer skal være overordnet målsetting 

for havnedisponeringen. Båtplassen anvises av havnesjefen. Havnesjefen kan når som 

helst forlange at båteieren skal bytte plass når dette er nødvendig for å få en 

hensiktsmessig plassering av båtene. Utlån og bytte av båtplass er ikke tillatt uten 

foreningens samtykke. Båtplass i båthavna som midlertidig ikke ønskes 

benyttet kan – etter avtale og hvis mulig utlånes av HBF i maksimum 2 år 

dersom en ikke har båt i havna. Etter dette opphører leieforholdet. 

Medlemmet er selv ansvarlig for at tidsfristen overholdes. Utleieforholdet 

forlenges ikke ved familiær overdragelse av båtplassen. Båtplass kan kun overdras til 

slektning i rett opp- eller nedadstigende linje, eller til foreningen. Ved ekstraordinære 

forhold – havari, alvorlig sykdom eller liknende kan det søkes styret om utvidet frist. 

Om utleie av slik plass ikke er mulig svarer tilvist bruker av plassen for alle tilhørende 

fastsatte leiekostnader. Ved opphør av leieforholdet disponeres båtplassen av 

foreningen.  

 

§ 2 a – BÅTSTØRRELSE 
Båtens størrelse måles i lengde over alt. (LOA) (Størrelsen defineres som lengden på 

båten inkl. badeplattform, baugspyd, mesan og eventuelt jolle på hekken) Veiledende 
total lengde for tildeling av båtplasser bør være slik at det til enhver tid er tilgjengelig 

1,5 ganger båtens totale lengde i fri åpning/manøvreringsplass mot tilstøtende båter. 

§ 2 b – BÅTSTØRRELSE BRYGGE 1 

Båtstørrelse brygge 1 mot slippen 

Byggeelement: 1  7 meter 

Byggeelement: 2 og 3: 12 meter 

Byggeelement: 4, 5 og 6: 15 meter 

 

Mot brygge 2: 

Byggeelement 1: 7 meter (tilstøtende båtlengde 8 meter på brygge 2) 

Bryggelement 2: 9 meter (tilstøtende båtlengde 8 meter på brygge 2) 

Bryggelement 3 og 4: 10 meter (tilstøtende båtlengde 9 meter på brygge 2) 

Byggeelement: 5  11 meter (tilstøtende båtlengde 8 meter på brygge 2) 



Byggeelement: 6 12 meter (tilstøtende båtlengde 8 meter på brygge 2) 

 

 

På de andre bryggene gjelder en LOA på 11 meter. Det forutsettes at det til enhver tid 

er tilgjengelig 1,5 ganger båtens totale lengde i fri åpning/manøvreringsplass mot 

tilstøtende båter, og at inn- og utseiling kan foregå på en forsvarlig og trygg måte. 

 

§ 3. – FORTØYNING OG LENGDE PÅ UTRIGGERE 
Båter som ligger ved flytekaiende må fortøyes forsvarlig med minst 2 fortøyninger 
forut og 2 akter, og slik at båten alltid ligger klar av flytekaien. Fortøyningen inn mot 
kaien skal være fjærende for å forhindre rykk og dermed forsterket påstand ved 
sjøgang. Det kan være tilstrekkelig at utriggerne dekker 75% av båtens lengde. Dette 
er avhengig av hvilken brygge det er på, og hvor værutsatt den er. Se egen veiledning 
for dette 

§4-FORURENSING 
Båteiere må sørge for at eksos fra eget fartøy ikke er til ulempe for omgivelsene. 
Sløying av fisk, oljesøl og annen forurensing som klosettømming o.l. i havna er 
forbudt. Søppel henlegges i søppelbokser på land. 

§5-FERDSEL I HAVNA 
Under ferdsel i havna skal farten ikke være større enn nødvendig av hensyn til 
manøveringen. I farvannet innenfor Bergsodden må farten under ingen omstendighet 
overstige 3 knop. Båteiere plikter for øvrig å rette seg etter anvisning fra styret ved 
havnesjefen. 

Joller skal fortøyes eller henlegges slik at de ikke er til sjenanse for andre, og må ikke 
plasseres oppå kaiene. 

§ 6- REGISTRERING 
Alle båter skal være registrert og påført registreringsnr. 

§7-ANSVAR 
Båteier er ansvarlig for den skade han måtte påføre andre båter eller havneanlegget. 
Alle båter skal ha ansvarsforsikring. Båter som på grunn av manglende 
tilsyn/vedlikehold, f.eks som snørydding, dårlig/manglende fenderverk og 
fortøyningstau blir til ulempe/skade på kaianlegg/andre båter i havna eller på 
opplagsplassen, kan flyttes eller fjernes for eierens regning såfremt forholdet ikke 
rettes på etter anmodning. 

§8-VINTEROPPLAG/SLIPPSETTING 
Når båten er satt på land om høsten, må båteierne selv fjerne alle fortøyninger på 
bryggeplassen. Slippformannen eller den han bemyndiger avgjør hvor båten skal 
plasseres på opplagsplassen. Når det gjelder tildekking av båten, henstilles båteierne 
å nytte materiale som ikke virker skjemmende. Eierne skal selv sørge for 
hensiktsmessig underlag og støtter til båten. Han er selvansvarlig for at båten er 



tilstrekkelig avstemplet på opplagsplassen. Umiddelbart etter at båten er satt på 
vannet, skal opplagsplassen ryddes av båteieren. Alle rester etter båtpuss og lignende 
skal fjernes. 

For annen bruk av opplagsplassen enn vinteropplag og kortvarig rutinemessig 
vedlikehold som medfører opphold ut over en uke skal båteier på forhånd ha 
innhentet havnesjefens tillatelse. Båter som ikke fjernes fra opplagsplassen om våren, 
og som det ikke er innhentet skriftlig opplagstillatelse for, kan kreves fjernet for 
eierens regning og risiko. 

§ 9- FLYTTING AV BÅTER PÅ OPPLAGSPLASSEN 
Havnesjefen bestemmer tidspunkt for opp- og utsetting. Båter som ikke rekvireres 
utsatt innen siste utsettdato og blir stående i veien, flyttes for eierens bekostning. 

§ 10- PARKERING AV BILER 
Biler skal hensettes på parkeringsplassen. Parkering på veiene i havneområdet er ikke 
tillatt. 

§ 11 – Plikter 
Alle medlemmer med båtplass plikter å utføre vakttjeneste i havna, samt 
dugnadsarbeid. Styret bestemmer hvert år minimum antall timer dugnadsinnsats. 
Medlemmer med båtplass plikter uoppfordret å rydde bryggene for snø. 

§ 12- BRUDD PÅ REGLEMENTET 
Brudd på disse bestemmelser kan medføre oppsigelse av båtplass i havna.  

HARSTAD BÅTFORENING 

Styret 
 



TILLITSVALGTE I HARSTAD BÅTFORENING 2019

Tillitsvalgt Funksjon Tillitsvalgte 2018 Valgt inn år Valg 2018 Forslag valg 2019 Periode På valg 2020 På valg 2021

Styret Leder Rolf Mobakk 2018 Ny Gjenvalg 1 år Tar gjenvalg

      Kasserer Arnulf Hansen 2011 Ikke på valg Svein B. Verningsen 2 år 2021

Sekretær Oddvar Teigland 2016 Gjenvalg Ikke på valg 2 år Tar gjenvalg

Styremedlem 1 Mona Kristine Jensen 2017 Ikke på valg Gjenvalg 2 år 2021

Styremedlem 2 Kåre Mæhre 2017 Ikke på valg Gjenvalg 2 år 2021

Varamedlem Ingar Paulsen 2016 På valg Gjenvalg 1 år Tar gjenvalg

Husstyret Medlem 1 Evy Mobakk 2013 Ikke på valg Gjenvalg 2 år 2021

Medlem 2 Raymond Hansen 2020 17.2 2 år Raymond Hansen 2022

Medlem 3 Britt Askvold 2019 Ikke på valg 2 år 2021

Havnekomite Leder Svein Ole Karlsen 2014 Gjenvalg Ikke på valg 2 år Tar gjenvalg

Kaiformann 1 Arnt Steve Teigland 2013 Ikke på valg Gjenvalg 2 år 2021

Kaiformann 2 Cato Andersen 2017 Ikke på valg Birger Theodorsen 2 år 2021

Kaiformann 3 Geir Ove Ingebriktsen 2015 Ikke på valg Gjenvalg 2 år 2021

Kaiformann 4 Frank Reinland 2014 Gjenvalg Ikke på valg 2 år Tar gjenvalg

Kaiformann 5 Svein Bækkevold 2013 Ikke på valg Gjenvalg 2 år 2021

Drivstoff. Drivstoff. Harry Strøm 2014 Gjenvalg Ikke på valg 2 år Tar gjenvalg 2022

Hjelp Drivstoff Inge Bendiksen 2020 17.2 Ny 2020 2 år Inge Bendiksen Ny . 2022

Drivstoff.

Slipsetting Vognkjører 1 Dag-Roar Nymoen 2017 Gjenvalg 2019 2 år 2021

Vognkjører 2 Frank Bang 2016 Gjenvalg Ikke på valg 2 år



TILLITSVALGTE I HARSTAD BÅTFORENING 2019

Tillitsvalgt Funksjon Tillitsvalgte 2018 Valgt inn år Valg 2018 Forslag valg 2019 Periode På valg 2020 På valg 2021

Vognkjører 3 Espen Pedersen 2016 Gjenvalg Ikke på valg 2 år Tar gjenvalg 2022

  Vognkjører 4 Inge Bendiksen 2020 17.2 2 Inge Bendiksen Ny 2021

Vognkjører 5 Robin Isaksen 2017 Ikke på valg NY 2020 2022

Vognkjører 6 Hugo Andre Hansen 2017 Ikke på valg Mangler kandidat

Arrangement

kommite
Medlem 1 Einar Karlsen ut 2020 2016 Jørn  Olsen ny 2020 17.2 2 år Jørn Olsen Ny 2020 2022

Medlem 2 Einar Jahre Mustaparta 2018 Ikke på valg 2 år 2021

Medlem 3 Rolf bendiksen Rolf Bendiksen 2 år 2021

Valgkomitee Medlem 1 Ernst Horsevik 2013 Ikke på valg Tommy Skoglund 2 år 2021

Medlem 2 Vidar Knutsen 2015 Ikke på valg Vidar Munkvold 2 år 2021

Medlem 3 Oddvar Antonsen 2014 Gjenvalg Ikke på valg 2 år Tar gjenvalg

Revisor Revisor 1 IvarToften 2014 Gjenvalg Ikke på valg 2 år Tar gjenvalg

Revisor 2 Willy Stabell 2014 Gjenvalg Ikke på valg 2 år Tar gjenvalg

Antikvarisk Medlem 1 Torleif Jørgensen 2005 Gjenvalg Ikke på valg 2 år Tar gjenvalg

Medlem 2 Willy Stabell 2016 Gjenvalg Ikke på valg 2 år Tar gjenvalg
HBF 

hjemmeside
Ansvarlig Vidar Dinesen 2015 Ikke på valg Gjenvalg 2 år 2021

Medlem 1 Vidar Knutsen 2015 Ikke på valg Mangler kandidat 2 år

Utror Ansvarlig

Medlem 1

Husstyret. Oppgave.  De tre i husstyret veksler på registrere personer som skal leie Brygga . Orinterer leietager 

før leie og sjekker ette leie. leietager har ansvar for vasking


