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Sak 1 KONSTITUERING 
 

Godkjenning av innkallingen 

Godkjenning av sakslista  

Valg av sekretær 
Det anmodes/foreslås person fra årsmøteforsamlingen 

Representanter til å underskrive protokoll  

Det anmodes/foreslås to personer fra årsmøtet  

Tellekorps. 
Det anmodes/foreslås to personer fra årsmøtet 

 

 

Sak 2  STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2015. 

STYRET OG STYRETS ARBEIDE. 

Styret for 2015 er valgt av årsmøtet i 2014 og 2015.  

 Styret har bestått av følgende personer : 

 Rolf M. Mobakk   leder 

 Ivar M. Nilsen styremedlem/nestleder 

 Arnulf Hanssen   kasserer/forretningsfører 

 Sture Iversen    sekretær 

 Knut Isaksen   styremedlem 

 Vidar Dinesen  varamedlem 

 

Styret har avviklet 7 styremøter og behandlet 30 større og mindre saker i løpet av 2015/16. 

Varamedlem Vidar Dinesen har møtt på flere av styremøtene, og havnesjef Svein Ole Karlsen har møtt på 

alle styremøtene. 

FORENINGENS MEDLEMSTALL. 

Medlemstallet ved utgangen av 2015 var 414                                                                       48 stk. meldte seg 

ut, og  42 stk. meldte seg inn. 

 

MEDLEMSARRANGEMENTER I LØPET AV ÅRET 2015. 

I februar ble det arrangert møljefest og i oktober ble det arrangert høstfest med servering av saltkjøtt og 

tilbehør. God deltakelse på begge fester. 

Det er avholdt to medlemsmøter i 2015. 

I mai hadde vi møte med tema sikkerhet. Representant for Best Marin var invitert for å vise fram diverse 

sikkerhetsutstyr. Petter Ytterstad fra Arctic Race of Norway orienterte om samarbeidet de ønsket med oss. 
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I oktober ble det andre medlemsmøte avholdt på Karlottbrygga da i forbindelse med det ekstraordinære 

årsmøtet og med godt fremmøte til begge møter. 

 

EKSTARORDNÆRT ÅRSMØTE 

Den 20.oktober ble det avholdt ekstraordinært årsmøte. Møte var innkallet i forbindelse med anskaffelse av 

ny kai 1 og finansiering av denne. Årsmøte vedtok å øke alle innskuddene til kr 10 000,-  og gav styret 

fullmakt til å inngå kontrakt med leverandør av ny kai. Styret fikk også fullmakt til å låne penger for 

finansiering av kaien. Møtet påla styret å utarbeide nytt avgiftsregulativ for havna. 

 

ARCTIC RACE OF NORWAY 

Båtforeningen fikk en henvendelse om å stille båter til disposisjon for arrangementet i Harstad. Dessverre 

klarte vi ikke å mobilisere nok slik at vi ikke klarte å stille med båter. 

DRIFTEN AV HAVNA. 

Driften av havna har i meldingsåret gått veldig bra. De som har vært spurt om dugnad har stilt villig opp. 

Det er mange medlemmer som har bidratt til dugnad, vedlikehold og reparasjoner.  Det er gjort en god del 

vedlikehold og noe er fornyet. Silppengjengen  har gjort en stor innsats tiltross for stor belastning på 

enkeltpersoner. Det er foretatt 183 opp/utsettinger. 

 

Båtplasser 

I 2015 ble det sendt ut brev til ti medlemmer som har fremleid plassene sine i mer enn 5 år. I de fleste av 

disse plassene ligger det allerede medlemmer. En av disse har ligget i 19 år på fremleie. For å kunne finne 

plass til disse er det nødvendig at noen sier opp sin plass, eventuelt at noen andre fremleier sin.  

 

I forbindelse med økning av innskuddet, har noen sagt opp plassen. Dette medfører at vi kanskje får flere 

plasser til disposisjon, så lenge der ikke ligger en båt.  Vi vil også forsøke å tilpasse båt og båtplass, slik at vi 

unngår at mindre båter opptar plasser hvor det kunne ligget større båt. Det har med utnyttelse av båthavnen å 

gjøre, samt at vi kanskje kan ta inn noen som trenger større plass. Havnesjefen er positiv til at vi skal klare å 

løse de utfordringer som måtte komme i forbindelse med at medlemmene vil ha sine plasser tilbake.  

 

Etter at styret vedtok en instruks for tildeling av plasser har det vært enklere å være havnesjef. Allikevel er 

det utfordringer knyttet til tildeling av båtplasser i forhold til de som ønsker større plass, og de som ligger på 

yttersiden av brygge 5. Havnesjefen vil i 2016 også jobbe for at medlemmene på yttersiden av brygge 5 blir 

prioritert, slik at de får få ny plass lenger inn i havnen.  

 

På yttersiden av brygge 5 ønsker vi å ha båter som tas opp om vinteren. 

 

 

Med bakgrunn i oppryddingen, i forhold til de som fremleier sin plass som ble startet i 2015, er det kun tatt 

inn en båt utenfra i 2015. Dette var en familieoverførsel. På grunn av usikkerhet i dag, i forhold til hvor 

lenge den enkelte plass kan fremleies, vil det ikke bli tatt inn nye båter før fremleieperspektivet på den 

enkelte plass er avklart. En avklaring av noen plasser vil vi forhåpentligvis få i løpet av våren og sommeren 

2016. 
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Ventelister 

Vi har 81 personer på venteliste som ønsker å komme inn i havna. 

I tillegg til dette har vi 21 personer som ligger på fremleieplass, og 19 som ønsker større båtplass. Ytterst på 

brygge 5 er det fortsatt båter som ønsker å flytte lenger inn. Disse må vi også finne en åpning til å prioritere.  

 

På ventelisten er det flere som har seilbåt. Harstad båtforening bør ta stilling til om vi skal ta inn flere 

seilbåter og hvilken brygge det er best at de ligger på.   

 

I 2015 har vi fått bedre rutine med å fjerne personer fra ventelisten som ikke betaler kontingent. Dette 

arbeidet vil vi fortsette med, slik at vi er sikker på at de som står på ventelisten faktisk ønsker en plass.  

 

Harstad båtforening burde ha et «tak» på hvor mange medlemmer som kan stå på ventelisten. Dette fordi det 

er en vanskelig og krevende oppgave for kasserer å holde rede på alle som ikke betaler, sende purring og så 

til sist slette de fra registret og i tillegg melde de ut fra KNBF.  

 

 

NY KAI NR 1. 

 

Vi har nu tegnet kontrakt med Maina Solutions om ny kai 1. Pris blir 1,5 millioner, med tillegg for 

strøminstallasjoner. Kaia skal leveres ca. 20. april. Båtforeningen innhentet i alt 6 tilbud og det ble nedsatt 

en arbeidsgruppe som skulle bistå styret med å ta det rette valg.  Arbeidsgruppen  bestod av Oddvar Olsen , 

Sten Myre , Frank Myre , Agnar Melbø , Torleif Jørgensen , Svein Ole Karlsen og Rolf M. Mobakk.    

 

KYSTSONEPLAN. 

Da forlag til ny kystsoneplan for vårt nærområde ble lagt fram viste den at det var planlagt 

fiskeoppdrettsanlegg på flere plasser som berørte våre interesser. Harstad Båtforening involverte seg i 

arbeidet med å hindre at planen ble vedtatt og vårt bidrag, sammen med mange andre , medførte at det ble 

flere forandringer i planen. 

BÅTFØRERKURS 

 I februar ble det avviklet båtførekurs med 22 deltakere. Foreningen takker Einar Henriksen som god 

lærer/instruktør og han har sagt seg villig til å kjøre flere kurs dersom behovet melder seg. 

MILJØ. 

Harstad Båtforening har nå god kontroll på behandling av oljeholdig og farlig avfall. 

Miljøboden holdes ryddig og tømmes ved behov. 

KNBF har utarbeidet miljøanbefalinger til båtforeninger. Vår båtforening har veldig god kontroll med alle 

de anbefalinger KNBF kommer med. Vi mangler fortatt en miljøleder.  

 

DRIVSTOFFANLEGGET. 

Driften av anlegget har gått svært godt og det har vært beheftet med få problemer. 

I kvantum er 2015 svært lik 2014 i kvantum solgt. Omsetningen i kr er 84.889,- lavere i 2015 enn i 2014 og 

dette skyldes nok at det har vært handlet drivstoff billigere i 2015 enn i 2014. All ære til bunkersfolka som 

undersøker og pruter pris før det handles. 
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Våre tall: 

Årstall Omsetning diesel Omsetning bensin Omsetning i kr 

2015 76805 29238          936.530 

2014 76991 28833 1.021.419 

2013 61174 27532 803.892 

2012 55472 24646 731.720 

2011 77983             30083 934.658 

 

 

HØSTVAKTA. 

Høstvakta ble gjennomført på en meget god måte.  Det ble kun bruk 5 reserver og 7 av våre medlemmer 

stilte ikke til sin vakt. Disse ilegges som vanlig vaktgebyr på kr 1000,-.   

Det føres et strengt regime for å bli fritatt for vakt, og dette vil videreføres. 

 

KARLOTTBRYGGA. 

Utleie av brygga har vært godt ivaretatt av huskomiteen. 

Vi hadde budsjettert med inntekt på kr. 50 000,- i 2015 , og det er oppnådd med god margin. 

Karlottbrygga har vært bortlånt vederlagsfritt noen ganger til minnestund for avdøde medlemmer og til 

spesielle arrangement.  

Hele gulvet i 2.etasje trenger en oppussing, spesielt dansgulvet , da det er svært vanskelig å holde rent, og 

noen av bordene begynner å bli svært slitt. 

Det er montert ny belysning i hovedetasje på brygga. 

Kafferommet i kjelleren benyttes hver dag, noe styret synes er svært gledelig. Av de daglige brukerne av 

rommet er det utnevnt en ansvarlig person som skal sørge for at lokalet og toalettet blir holdt i orden og 

renhold blir utført. Rutiner for renhold av rommet mangler fortsatt tiltross for flere henstillinger fra leder om 

å få dette i orden. Styret forlanger at dette kommer på plass dersom sanksjoner som avstenging av rommet 

skal unngås. 

HJEMMESIDE. 

 

Vidar Dinesen er utnevnt av styret til 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 79 medlemmer på sida og plass til mange flere. 
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FORENINGENS ØKONOMI. 

Regnskapet gjøres opp med et godt overskudd i år.  

Båtforeningen har en pen kapital i banken ved årets utgang. Dette skyldes overskuddet og at det er innkrevet 

penger for vedtatt økning av innskuddene. Noen medlemmer har ikke betalt denne økningen og vil få 

purring. Noen medlemmer som ikke har benyttet båtplassen på mange år har frasagt seg båtplassen etter 

økningen.  Slik at den økonomiske situasjon må kunne sies å være svært god. Det vises for øvrig til sak om 

regnskap.   

OPPSUMMERING ÅRET 2015. 

Driften av Harstad Båtforening har i meldingsåret gått rimelig greit. 

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

 Harstad Båtforening er som øvrige interesseforeninger avgjørende avhengig av at flere bidrar av idealisme 

og ved ubetalt medvirkning. Mange av båteierne er av eldre årgang og det er mye takket være dem at vi har 

den båtforeninga som vi har i dag.  

Men det er grunn til å tro at noen av disse i de nærmeste årene vil kvitte seg med båtplassen. Vi er så heldig 

at vi har fått noen nye medlemmer av yngre årgang som har vist seg som svært verdifulle resurspersoner 

både når det gjelder å påta seg tillitsverv og arbeidsinnsats. 

 

I 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.  

Avslutningsvis vil vi også spesielt takke de som slutter av som tillitsvalgte, for igjen å nyte tilværelsen som 

vanlige medlemmer. 

Harstad, 16. februar 2016 

Styret i Harstad Båtforening 

………………………………                 …………………………….                    …………………………… 

 Formann      Nestformann    Kasserer 

………………………………                 …………………………….                    …………………………… 

 Sekretær     Styremedlem    Styremedlem 

 

………………………………                 

 Varamann      
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SAK 4  NYTT  AVGIFTSREGULATIV. 

 

Bakgrunn : Det har flere ganger fra medlemmer blitt oppfordret til at båtforeningen måtte tilpasse sine 

inntekter slik at det er mulig å sette av penger til framtidige investeringer. 

Det ekstraordinære årsmøtet høsten 2015 vedtok videre at styret skulle utarbeide et nytt avgiftsregulativ som 

skulle ta høyde for økede utgifter til låneopptak og årlig avsetting av kr 100 000,- pr år til nye investeringer. 

 Styret foreslår  å endre måten man beregner havneavgiften , slik at den blir mer rettferdig og i samsvar med 

praksis i andre båtforeninger. 

 

Drøfting : Styre ønsker at det nye avgiftsregulativet skal ta høyde for at våre inntekter øker så vi årlig , kan 

sette av 100 000,- til framtidige investeringer. Vårt lånebehov ved kaifornyelsen vil være ca 7-800 000,- til 

en rente på ca 4 % og lånet nedbetalt på 10 år. 

Til sammen vil båtforeningen ha behov for å øke inntektene med ca 200 000,- 

 

Styret ønsker at det er den faktiske bredde på båtplassen som skal brukes for beregning av havneleia. 

Vi må også bruke 35 cm som utgjør ½-part av uteriggerne på hver side av båten. Ved å bruke kr 800,- pr 

meter båtplass vil det slå ut med en økning av havneleia på litt i overkant av  500,- for den enkelte. 

 

Eksempel båt på 42 fot bruker 4,5 meter bredde båtplass. Betaler i dag 3360,- Ny betaling 3880,- (520,-) 

Eksempel båt på 30 fot bruker 3,15 meter bredde båtplass. Betaler i dag 2400,- Ny betaling 2800,- (400,-) 

Eksempel båt på 18 fot bruker 2,4 meter bredde båtplass. Betaler i dag 1440,- Ny betaling 2200,- (760,-) 

 

Ved å gjøre det på denne måten dekker vi inn både avsettinger og låneforpliktelser og vi får et system som er 

enkelt å administrere.  

Bytter en båteier til mindre båt og ønsker å beholde plassbredde, kan han det, men må selvsagt betale for 

bredden som ønskes. 

 

Forslag til årsmøtet : Styret foreslår å endre avgiftsregulativer for havneleie i Harstad Båtforening slik at 

bredde på båtplass pluss 35 cm brukes som grunnlag. En beregner så kr 800,- pr meter båtplass. Endringene 

gjøres gjeldene fra og med 2016. 

 

 

SAK 5.  REVISJON AV §2 HAVNEREGLEMENTET: 

§ 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 skal opparbeidet medlemsansinitet i form av fortløpende betalt 

medlemskontingent 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 
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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. Båter med størrelse over 10,25 m kan 

normalt ikke plasseres ved flytekaiene. Størrelsen defineres som lengden på båten inkl. badeplattform , 

ekskl. baugspyd.  Dersom plassen og utliggerne tillater det kan dette kravet fravikes etter behandling i styret 

med anbefaling av havneleder. 

 

Styrets innstilling : Årsmøtet vedtar de foreslåtte forandringer av havnereglementets § 2. 

 

 

SAK 6  INNKOMNE SAKER 

Sak 6.1 Forebygging av drukning(se vedlegg 1) 

Fra Børge Ytterstad 

Styrets vurdering : Styret er meget tilfreds med det arbeid og det engasjement Børge Ytterstad har vist i 

denne saken.  Vår havn trenger et løft når det gjelder sikkerhet. Den nye kaia vi anskaffer vil ha sklisikkert 

dekke og vil være utstyret med redningstiger. Det må innhentes pristilbud på redningstiger til samtlige kaier 

slik at vi får stiger på alle kaiene. 

Nye lås uten smekklås til kaiene , er et tiltak som kan gjøres umiddelbart. 

 

Styrets innstilling : 1.Den generelle sikkerheten i havna er båtforeningens ansvar og kostnad.  

2. Den enkeltes sikkerhetsutstyr påligger den enkelte båteiers ansvar. 

 

Sak 6.2 Nye båtplasser 

Fra Trond Fjellsaune 

Styrets vurdering:  Styret anser at kai 1 er i så dårlig forfatning at det er lite ønskelig å reparere og benytte 

denne videre. Det vil medføre mye arbeid og sannsynligvis store kostnader for å få den funksjonell. Styret 

har sett for seg at kaien skal bys ut for salg til høystbydende og vårt håp er å få en del for den som en del av 

finansieringen av den nye kaien. 

Forslaget om å lage kai mellom kaiene har ikke vært lansert før og styret anser det som et meget interessant 

forslag og ønsker å vurdere det nærmere. Ny kai inne ved bunkeranlegget / seilforeningen har vært nevnt 

tidligere, men ikke vært seriøst vurdert. 

Styrets innstilling : Årsmøte vedtar at den gamle kai 1 skal bys ut for salg til høystbydende og ikke 

repareres til annen bruk i havna. Videre utvikling av havna i det indre havnebasseng slik at vi kan få flere 

båtplasser skal vurderes nærmere. 
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Sak 6.3 Avvikling av høstvakta 

Fra Lars Klefstad 

Begrunnelse : 

 

1. Gjennom protokollene er det vel ingen observasjoner av noen innbruddstyver så vidt jeg har registret. 

2. Båthavna er låst og båtene er låst,- åpne båter har låst ned bensin og tar av GPS etc. 

Forsikringsselskapet krever ingen vaktordning. 

3. Dersom noen vil gjøre innbrudd i en spesifikk båt vil det ikke unngås fordi vakta er ikke mobilisert 

hele døgnet hele året. 

 

Hvis medlemmene likevel ønsker en vaktordning foreslås at det utredes et alternativ til dagens praksis : 

 

1. Bruke et vaktselskap (kostnader finansieres av økt medlemsavgift) 

2. Frivillig ekstra medlemsavgift til de som ønsker fritak fra denne vakta (for eksempel 300kr)- denne 

sum øremerkes vakt ordning og det etableres et vaktlag fra medlemmene for de som vil tjene noen 

ekstra kroner på å holde vakt. 

 

 

Styrets vurdering : Iflg. Politiet er innbrudd og tyveri fra båter i båthavner i Harstad distriktet noe som 

forekommer  ytterst sjelden. Vi har heller ikke vært plaget med innbrudd i båter i vår havn, når en ser bort 

fra ytterst få enkeltepisoder. 

Vår havn er dessuten godt videoovervåket. Styret mener at vaktordningen kan avvikles som en prøveordning 

i 2 år. Dersom vi får dårlig erfaring med dette vil vaktordningen bli gjeninnført. 

 

Styrets innstilling : Ordningen med høstvakta avvikles som er prøveordning   

fra og med 2016 . Dersom vi får dårlige erfaringer med dette gis styret fullmakt til å gjeninnføre 

vaktordningen.    

 

 

Sak 6.4 Bokføring drivstoffanlegget 

Fra Oddvar Teigland. 

Bokføring av Harstad båtforenings virksomhet knyttet til drivstoffomsetningen reguleres av bokføringsloven 

og bokføringsforskriften. All annen virksomhet i foreningen er ikke økonomisk virksomhet i 

regnskapslovens forstand. Det vil si at foreningen ikke er omfattet av regnskapslovens- og bokføringslovens 

bestemmelser. Foreningens vedtekter angir ingen krav til oppstillingsplan for resultatregnskap og 

balanseregnskap, innhold i styrets årsberetning, krav til noter eller regnskapsprinsipper for øvrig. Vi har 

heller ingen krav til oppbevaring av protokoller, andre referater, regnskap og annen dokumentasjon. 

Innholdet i styrets årsberetning og årsregnskap kan derfor endres, alt etter hva det enkelte styre, dets leder 

eller kasserer finner formålstjenlig. Foreningens revisorer har heller ingen faste rammer å måle regnskapet 

mot. Jeg foreslår følgende : 

 

”Styret må be minst to medlemmer med regnskapsfaglig kompetanse om å lage forslag til krav til 

oppstilling, bokføring, oppbevaring, revisjon, osv. som er hensiktsmessig for Harstad båtforening. Forslaget 

skal fremlegges til behandling for årsmøtet 2017.” 
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Styrets innstilling : Årsmøte vedtar å gi styret i oppdrag å utnevne to personer med regnskapsfaglig 

kompetanse til å lage forslag i samsvar med  Oddvar Teiglands anbefalinger.   

 

 

 

Sak 6.5 Tillegg til Havnereglementets §2 

Fra Oddvar Teigland. 

Jeg foreslår at årsmøtet beslutter følgende tillegg i havnereglementet  under § 2 etter siste ledd : 

 

”Ventelister skal ajourføres på en slik måte at det er mulig å se hvem som er tildelt plass, har fått endret 

plass eller fått utvidet plass. Ventelistene skal også vise hvilke endringene har skjedd. 

Alle ventelister skal være tilgjengelig for foreningens medlemmer. Dersom et medlem ber om det, skal 

ventelistene sendes medlemmet uten opphold.” 

 

Styrets vurdering : 

Ventelistene blir kontinuerlig oppdatert. Ledige plasser blir fortløpende tildelt medlemmer etter 

oppsatte retningslinjer. 

Til nå har foreninga ikke hatt disse listene publisert til alle medlemmer, og denne praksis vil fortsette. 

Ettersom vi er ei forening basert på ildsjeler, vil publisering og oppdatering kreve mye. At alle kan 

kreve at oppdaterte lister sendes ”uten opphold” synes å være et arbeidspålegg vi i styret er usikker 

på om vi kan klare å etterkomme. Det må være tillit mellom styret i foreninga og medlemmene.  

 

 

Styrets innstilling :  

Årsmøte anser det framlagte forslag som overflødig og vedtar å forkaste forslaget. 
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Vedlegg 1 

HARSTAD BÅTFORENING 

Sak om forebygging av drukning på årsmøte 16. Februar 2016  

Ambisjonene er at  1) flest mulig båteiere monterer godkjent remedie for å kunne komme opp i båten 

etter fall i havet og 2) det monteres stige på alle fem brygger slik at de som faller i havet kan komme 

seg opp og 3) alle dørene på kaiene skal monteres uten smekklås  

BAKGRUNN: 

LOKALT 

I løpet av de siste par år har vi hatt to tilfelle av mann overbord fra fritidsbåt i Harstadområdet. Utfor 

Bjarkøy falt en mann i havet fra en mindre åpen båt for et par år siden. Han kom seg ikke opp i båten og 

klarte å svømme til et skjær, etter sigende fordi straumen var gunstig. Nylig fikk vi en dødsulykke etter fall 

fra en litt større båt. Også her var det ikke mulig å komme seg opp fra vannet grunnet manglende remedie, 

stige eller badetrapp. En spørreundersøkelse foretatt våren 2015 viste at overaskende mange hadde falt i 

havet under vedlikehold/snømåking. I desember 2015 hadde nok en ulykke med fall i havet i Hagan. 

Mannen kom seg ikke opp og ropte om hjelp. Bryggedøra var låst. Heldigvis hadde en forbipasserende 

bryggenøkkel og fikk ved hjelp av flere halt mannen opp.  

GENERELT 

I Norge i 2012 var det 61 drukningsulykker, i 2013 var det 119. Statistisk sentralbyrå har dårlig statistikk på 

ulykker og det er ikke lett å finne ut hvor mange drukningsulykker som skjer ved mann overbord i fritidsbåt. 

Aftenposten publiserte en artikkel 30. juli 2014 om dette tema.  

Data var hentet fra Norsk Folkehjelp og viktige funn var: 

1) Av de 119 som druknet i 2013 var det særlig fall fra land, brygge eller fritidsbåt som var de hyppigste 

ulykkesmekanismer. 

2) Det er menn over 40 år som topper statistikken 

Fra Sverige er det rapportert at i 2012 druknet det 23 personer etter ulykker eller fall fra fritidsbåt. Det 

dreide seg oftest om mindre båter under 15 fot og manglende flytevest. Tidligere publiserte materialer har 

vist at den typiske druknede er en middelaldrende mann alkoholpåvirkede menn med åpen buksesmekk. I 

dette Svenske materialet hadde kun to av de 23 åpen smekk. Halvparten var over 50 år, over halvparten 

hadde ikke flytevest og over halvparten hadde alkohol i blod. 

Generelt om effekten av Tiltak 

Tiltak som krever individets medvirkning og endring av atferd virker dårlig. Eksempler er brosjyrer, 

formaninger og informasjon. 

Strukturelle tiltak som påbud om stige og flytevest har langt bedre effekt.  
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Momenter fra spørreundersøkelsen I HBF i 2014. 

 

1. Det kom 60 skjema i postkassa på Karlotbrygga. Disse svarene var jevnt fordelt fra våre fem brygger. 

Svarprosenten var lav, 15%. 85 % av svarene kom fra båteiere med montert stige. 

2. Det var 8 som rapporterte fall i havet i Hagan (16%). Av fritekstene fremgår det at nær halvparten 

hadde falt under snømåking dvs i kald sjø.  

3.  92 % av de som anbefalte en ”straffeavgift” for dem som ikke hadde stige rapporterte at de allerede 

hadde påmontert stige. De fleste med stige hadde ikke jolle som dekket stigen. 

4.  Rabatt på årsavgiften for å montere stige ble anbefalt av mesteparten av dem som allerede hadde 

stige men også av noen som ikke hadde stige. 

5.  Krav om stige for å kunne ha båt i Hagan ble også anbefalt av mesteparten av dem som allerede 

hadde stige. 

6. Det er et sikkerhetsproblem at dørene til kaiene har smekklås slik at man er avhengig av nøkkel for å 

kunne foreta rask redning av personer som har falt i havet. (Bortsett fra kai 3 der det er skifta lås og 

montert sklisikkert underlag foran døra – et forbilledlig arbeid av kaillan på trea) 

 

Forslag til tre vedtak som man kan stemme på: 

1) HBF krever at ny båtplass tildeles kun de båter som har godkjent remedie for å komme seg ombord i 

båten etter fall i havet. De båter som allerede har båtplass og ikke har stige anbefales å montere slik 

remedie. Det opplyses at Biltema har en stige til pris ca 700 kr som kan fungere med jolle/gummibåt 

på hekken. Arnt Pedersen på kai 3 kan demonstrere en slik stige på sin båt. 

2) HBF gir rabatt (sum bestemmes av styret) for den som i løpet av 2016 monterer stige eller allerede 

har stige.  

3) HBF tar kostnaden med å montere stige på annen hver utstikker på ny kai 1. HBF tar kostnaden med 

å kjøpe låsekasett uten smekklås på kaiene 1,2,4 og 5. Arbeidet kan gjøres på dugnad.  

 

Ervika 7.1.16 

Børge Ytterstad 

Leder sikkerhetsutvalget HBF  

 

 


