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ÅRSMØTET 2015 - INNSTILLINGER FRA STYRET 

 

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  ÅRSBERETNING 

  Styrets innstilling til vedtak : 

  Årsmøtet godkjenner framlagt årsberetning for 2014. 

 

Sak 3  REGNSKAP OG BUDSJETT 

 

Regnskap og revisjonsberetning HBF for 2014 

Styrets innstilling til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2014; 

tilhørende revisjonsberetning tas til etterretning 

 

  Regnskap og revisjonsberetning for HBF/Drivstoffanlegget for 2014 

Styrets innstilling til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for HBF/ 

Drivstoffanlegg for 2014 

 

Budsjett for HBF for 2015. 

Styrets innstilling til vedtak : Årsmøtet godkjenner budsjett for 2015.  

 

 

Sak 4  KONTINGENT. 

  Styrets innstilling til vedtak : 

  Kontingenten for 2015 foreslås øket til kr. 500,- 

 

 

Sak  5  NYE VEDTEKTER. 

  Styrets innstilling til vedtak : 

Styret anbefaler årsmøtet å vedta de nye vedtektene som er lagt fram for 

Harstad Båtforening.  

 

 

Sak 6  BETALT HAVNESJEF 

  Styrets innstilling til vedtak : 

Styret anbefaler årsmøtet å vedta at en ikke skal gå videre med arbeidet 

for å endre organiseringen av driften til Harstad Båtforening , ved å ha en 

betalt havnesjef. 
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Sak 7.   INNKOMNE SAKER : 

 

1. Sak fra Børge Ytterstad : Påbud om remedier for å kunne komme seg opp 

i båten etter fall i havet så som badetrapp , leider , taustige og liknende.  

Styrets innstilling  til vedtak : Styret finner det vanskelig å pålegge 

medlemmene noe slikt , men vil oppfordre medlemmene på det 

sterkeste å få på plass slike anordninger. Harstad Båtforening bør 

vurdere å utnevne en sikkerhetsansvarlig i havna , som skal arbeide 

med slike ting og holdninger. 

Vårens medlemsmøte foreslår styret har som tema ”Sikkerhet i båt” og 

med spesiell fokus på dette og vi får en av båtfirmaene i Harstad til å 

vise fram hvilket utstyr som finnes. 

 

2. Sak fra Frank Reinland : Etablere sløyebod , frysebokser til agn og 

røykeri. 

Styrets innstilling til vedtak : Styret er i utgangspunktet skeptisk til 

forslaget og utfordrer forslagstiller til å etablere en prosjektgruppe 

som skal jobbe videre med dette , her under behandling av fiskeavfall, 

spillvann og andre ulemper. 

  

 

 

SAK 8.  VALG. 
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Sak 2. STYRETS ÅRSBERETNING FOR 2014. 

 

 

STYRET OG STYRETS ARBEIDE. 

 

Styret for 2014 er valgt av årsmøtet i 2013 og 2014.  

 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 

 Frode Bygdnes styremedlem 

 Vidar Dinesen   varamedlem 

 

 

Styret har avviklet 7 styremøter og behandlet 40 større og mindre saker i løpet av 2014/15. 

 

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 2014 var 420                                                                        

9 stk. meldte seg ut, og  39 stk. meldte seg inn. 

Av medlemmene står 75 personer ved årets slutt på venteliste for båtplass. 

 

 

MEDLEMSARRANGEMENTER I LØPET AV ÅRET 2014. 

 

I februar ble det arrangert møljefest med god men litt liten deltakelse. 

 

I og med at vi hadde 50 års jubileumsfest i september ble det ikke tatt initiativ til høstfest.     

 

Det er avholdt to medlemsmøter i 2014. 

I mai hadde vi møte og da var representant for venneforeningen M/S ”GRYTØY” og fortalte 

om fartøyet, den restaureringen av fartøyet som pågår og planer for framtidig bruk av fartøyet. 

Møte ble ellers brukt til medlemsinformasjon i en hyggelig atmosfære med kaffe og god 

servering 

 

I oktober ble det andre medlemsmøte avholdt på Karlottbrygga med godt fremmøte. 

Vi hadde invitert Norges Fritids- og småfiskerforbund til møtet. En representant fra Lofoten 

kom til møtet og fortalte interessant om hva forbundet står for og arbeider med.  

Videre ble det orientert om foreningens arbeid og utsikter fremover. Medlemmene fikk 

mulighet til å stille spørsmål, og det var god stemning og god bevertning. 
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HARSTAD BÅTFORENING 50 ÅR I 2014. 

 

Harstad Båtforening ble stiftet i 1964 og vi fylte således 50 år i 2014. 

Styret var av den oppfattning at dette måtte markeres med en jubileumsfest og medlemsmøte i 

mai var enig i dette. 

6. september ble festen avholdt på Karlottbrygga. 

Inviterte gjester var president Kai Schøne med frue fra KNBF , Harstads ordfører Marianne 

Bremnes og første formann i båtforeningen Gregus Stornes. 

Flere fine taler og gave overrekkelse ble foretatt og god mat med drikke ble servert. 

Etter mat og drikke holdt Torleif Jørgensen en glimrende orientering om Karlottbryggas 

historie. 

Deretter var det servering av kaffe, kaker og musikk med dans til sen natt.     

 

 

DRIFTEN AV HAVNA. 

 

Driften av havna har i meldingsåret gått greit uten store problemer. De som har vært spurt om 

dugnad har villig stilt opp. 

 

 I oppryddingen som har vært i 2014 fikk vi tilgjengelig 21 faste plasser. 19 av disse plassene 

ble tildelt nye eiere. På to av disse plassene har eierne flyttet ut igjen, så pr. 31.12.2014 har vi 

4 ledige plasser til rådighet. 

 

Det medfører mye ekstra arbeid å administrere framleieplasser. Vi har pr. 31.12.2014, 

32 framleieplasser, hvorav 29 av disse er utleid. Etter styrets oppfattning er dette for mange 

plasser på framleie. Noen av båtplassene har vært framleid i 14 år. Dette tar vi nå tak i og det 

går brev ut til samtlige av disse hvor vi henviser til havnereglement § 2, som sier at 

leieforholdet opphører dersom en ikke har hatt båt de siste 5 år i havnen. 

Ved opprydding i listene har vi nå kommet til at det er 10 utleiere som mister sin faste plass i 

båthava. 

Av disse er det 7 medlemmer som ikke har hatt båt i båthavna de siste 5 årene. 

Disse vil få sitt depositum tilbakebetalt. De kan fortsatt være medlem hvis de betaler sin 

medlemsavgift, og kan også få stå på ventelisten for framleieplass hvis de ønsker. 

 

En av disse 10 medlemmene ligger fortsatt i båthava men på en annen plass siden båten er for 

stor til den opprinnelige plassen. De andre to medlemmene har så stor båt at de må ligge på 

brygge 1. Disse to ligger i annen båthavn, men venter på plass på brygge 1.  

Vi har også tilfeller hvor noen kjøper mindre båt, og har blitt flyttet fra stor plass til liten 

framleieplass uten å være klar over at det var framleieplass. Noen har utvidet sin plass slik at 

det blir for lite plass til nabobåten. Disse utfordringene må vi få ryddet opp i slik at de får sin 

faste plass med riktig bredde, slik at det blir plass til båt og fendring. 

 

I 2014 har vi også hatt noen som har overført sin båtplass til sønn eller datter. 

I flere av disse overførslene har den nye båtplasseier større båt enn den som eide før. 

Disse er nå satt på listen over de som ønsker større båtplass. 

 

Det er hyggelig at båtlivet blomstrer og at flere ønsker seg større båt. Vi har nå 11 

medlemmer som ønsker større båtplass, noe som også er en utfordring å få til. 

For å forsøke å redusere antall framleieplasser må vi nok gjøre noe med måten vi 

administrerer framleieplassene på. Vi vil fortsette oppryddingen i løpet av 2015 og regner 

med at vi når målet. 

 

Havnesjefen har også store utfordringer når det gjelder hvem som skal prioriteres for tildeling 

av plasser. Vi har i dag flere ventelister som man kan sette seg opp på utfra hvilke behov man 
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har. En av ventelistene gjelder de som ligger på yttersiden av brygge 5, og ønsker å flytte 

lenger inn i havna. Den vil forsvinne når det ikke lenger ligger store båter der. 

Begrunnelsen for å flytte disse fra yttersiden til innersiden eller annen plass er den store 

belastningen vi har på bryggen og båtene ved dårlig vær. På yttersiden ønsker vi kun båter 

som tas opp på vinteren. 

 

Utfordringen i tildeling av plasser ligger i hvilken av ventelistene som har førsteprioritet til 

plassen som skal tildeles. Disse utfordringene har havnesjefen jobbet med å løse, og det vil 

komme et forslag til prosedyre/instruks om hvordan det er tenkt utført. Vi tar sikte på å få 

orden på dette i løpet av 2015. 

 

Vi har for tiden 75 medlemmer på venteliste for framleieplass. Man må regne med at alle 

disse er interessert i fast båtplass. Hvis vi regner med de 29 som allerede har fått framleieplass 

er vi oppe i 104 medlemmer som ønsker fast plass i vår havn. 

Harstad Båtforening vil se på muligheter for å utvide havna vår med flere plasser. 

 

Driften av slippen her gått bra og det er foretatt i alt 204 slippsettinger. 

Det har vært noen samarbeidsproblemer mellom leder av slippgjengen og havnesjefen,  og 

dette bekymrer styret. 

 

Det er montert rør under kaiene for å strekke strømkabler gjennom. 

Vi har kjøpt 2 nye ispropeller og det er laget nye kaifester til propellene som skal gjøre bruken 

av dem enklere og mer funksjonelt. 

Landgangen på kai 1 er forlenget og det er laget oppslag på kaiportene som viser hvem som 

eier hver båt. 

Nytt kamera er montert på garasjen slik at vi ser aktivitet på opplagsplassen. 

Det er kjøpt inn ny slagbormaskin, verktøyvogn med verktøy og kompressor. 

 

Elektrisk oppgradering med nye strømskap på kai 5 er utført og det er foretatt sjekk av alle 

skapene på bryggene. Noen jordfeilbrytere må skiftes og det samme gjelder noen av 

fotocellene til belysningen på kaiene. 

 

Fortøyningene til kaiene ble kontrollert av Harstad Dykkerklubb i høst. Ingen stor slitasje 

eller skade ble registrert. 

 

Dugnad ble utført i mai. Det ble ryddet skog i skråningen oppfor båthavna og ellers ryddet i 

havna. Sokkel til lykta og alle porter ble malt. 

 

Vi har nu svært god oversikt over hvem som eier båter og campingvogner på opplagsplassen. 

Vi strever litt med enkelte som har mange gjenstander på plassen og med at det dukker opp 

gjenstander på plassen som det ikke er mulig å finner eier til. 

     

Kaia utenfor Karlottbrygga er justert opp , forsterket og reparert i henhold til plan. 

 

 

MILJØ. 

 

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

Miljøboden holdes ryddig og tømmes ved behov. 

Harstad Båtforening har ikke utpekt egen miljøansvarlig , det som har med miljø å gjøre har 

leder av båtforeningen ivaretatt.  

Vår ”Avfalls- og beredskapsplan” er nu godkjent av Fylkesmannen. Etter godkjenning, har vi 

har tilføyet planen et avsnitt som omhandler ”Beredskap ved ekstremvær”  
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DRIVSTOFFANLEGGET. 

 

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

En fin sommer har gitt en pen økning i omsetning av drivstoff. Diesel omsetningen er 38,6 % 

øket fra 2013 , mens bensin har en økning på 10 %. 

Tankene ble fylt opp sent i høst og prisene har etter dette falt noe , så prisen vår vil nok være 

noe høyere en tid inntil vi får solgt ut den beholdning vi har. 

 

Våre tall: 

Årstall Omsetning diesel Omsetning bensin Omsetning i kr 

2014 76991 28833 1.021.419 

2013 61174 27532 803.892 

2012 55472 24646 731.720 

2011 77983 30083 934.658 

2010 53802 22859 721.824 

 

 

HØSTVAKTA. 

 

Høstvakta ble gjennomført på en meget god måte.  10 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. 

Anbefaler at vaktordningen fortsetter. 

 

 

KARLOTTBRYGGA. 

 

Utleie av brygga har vært godt ivaretatt av huskomiteen. 

 

Vi hadde budsjettert med inntekt på kr. 50 000,- i 2014 , og det er oppnådd. 

 

Karlottbrygga har vært bortlånt vederlagsfritt noen ganger til minnestund for avdøde 

medlemmer og til spesielle arrangement. 

 

Vi har gått til innkjøp av musikkanlegg som har vist seg å fungere godt.  

 

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

trenger rens og noen av bordene begynner å bli svært slitt. 

 

Kafferommet i kjelleretasjen er nå tigjengelig for alle medlemmer da låsen inn til rommet er 

fjernet og det understrekes at alle medlemmer i Harstad Båtforening er velkommen til å bruke 

kafferommet.  

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 renhold blir 

utført og vedlikehold av rommet. 

 

 

UTROR. 

 

Heller ikke i 2014 har vi lyktes i å utgi UTROR. Styret holder fortsatt muligheten åpen for 

utgivelse, men vi må ha noen til å ta arbeidet med dette.  
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HJEMMESIDE. 

 

Hjemmesiden utvikles jevnt og trutt. Nå kan Karlotbrygga bestilles direkte i en kalender på 

hjemmesiden. 

Men vi må ha bidrag fra medlemmene for at sida skal bli god. 

HBF er nu også på Facebook. 

 

 

FORENINGENS ØKONOMI. 

 

Regnskapet gjøres opp med et underskudd også i år. Vi har foretatt diverse nødvendige 

innkjøp det ikke var budsjettert med, slik som : Verktøyvogn med verktøy , nytt kamera , 

kompressor. 

Likevel hadde båtforeningen en pen kapital i banken ved årets utgang, slik at den økonomiske 

situasjon må kunne sies å være svært god. Det vises for øvrig til sak om regnskap.   

 

 

OPPSUMMERING ÅRET 2014. 

 

Driften av Harstad Båtforening har i meldingsåret gått rimelig greit. 

Vi har stort sett fått utført det som vi hadde planlagt. Ny belysning på Kalottbrygga gjenstår 

og slippvogna trenger mer vedlikehold. Vi har gått til noen nødvendige nyanskaffelser 

som det egentlig ikke var budsjettert med, men som vi allikevel har funnet plass for. 

  

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 2014 med stort 

og smått, – har bidratt til å holde hjulene i gang, og som har medvirket til at foreningens 

verdier blir tatt vare på. 

 

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 2015 

 

Styret i Harstad Båtforening 

 

 

 

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

…………………………… 

 Formann      Nestformann    Kasserer 

 

 

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

…………………………… 

 Sekretær     Styremedlem    Styremedlem 

  



9 

 

 

            

SAK 3. REGNSKAP  FOR HARSTAD BÅTFORENING  OG 

 

  HARSTAD BÅTFORENING – DRIVSTOFFANLEGGET. 

 

  BUDSJETT FOR 2015. 

 

 

 

 
Sak 4  KONTINGENT. 

  Styrets innstilling til vedtak : 

  Kontingenten for 2015 foreslås øket til kr. 500,- 
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Sak 5: Nye vedtekter 

 

Harstad båtforening – vedtektsforslag 

 

I. Navn og Formål 

§1 Navn 

Foreningens navn er Harstad båtforening. Foreningen er tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, 

KNBF.  

Foreningens hjemsted er Harstad kommune. 

 

§2 Formål 

Harstad båtforening sitt formål er å samle båtinteresserte i arbeid for å fremme båtlivets 

interesser på vegne av medlemmene og allmennheten ved å: 

- skape et godt båtmiljø og bidra med et positivt sosialt miljø for medlemmene 

- sette fokus på sikkerhet og virke for kunnskap om sjøvett, kystkultur og miljø  

- utbedre kjennskap til lokalfarvannene ved turer og felles arrangementer 

- virke for utbredelse av fritidsbåtlivet til trivsel, rekreasjon og opplevelser  

- drive holdningsskapende arbeid for marint miljøvern mot forurensning av sjø og 

strender 

- legge til rette for vedlikehold og bevaring av medlemmenes båter 

- samarbeide med myndigheter for å ivareta foreningens formål og allmenhetens 

rettigheter  

- bli høringsinstans for myndighetene i saker som angår fritidsbåtene i regionen 

Harstad båtforening har og som oppgave å eie og forestå driften av småbåthavna i Hagan med 

brygger, bygninger, rekvisita , teknisk og maskinelt utstyr. Foreningens formål er ikke-

økonomisk. Eventuelle overskudd på økonomiske aktiviteter kan i den utstrekning det ikke 

avsettes til fremtidig oppfyllelse av foreningens formål, kun disponeres utenfor foreningen til 

tilsvarende formål i regi av KNBF eller annen båtforening som er tilknyttet KNBF og som er 

registrert i Frivillighetsregisteret.   

II. Medlemskap og kontingent 

§3 Medlemskap 

Som medlem kan opptas enhver båtinteressert som vil arbeide for foreningens formål. 

Medlemskap følger kalenderåret. Utmeldelse må skje skriftlig og være foreningen i hende 

innen årets utgang. 

§4 Kontingent 

Kontingenten fastsettes av årsmøtet for et år ad gangen og fastsettes med simpelt flertall. 

Kontingenten betales forskuddsvis. Ubetalt kontingent/avgifter inndrives eller trekkes fra evt. 

innskudd båtplass. Medlemmer som skylder kontingent/avgifter for et år, betraktes som utgått 

av foreningen.  

§5 Eksklusjon 

Styret kan gi advarsler, samt ekskludere et medlem ved grove forseelser, for kortere eller 

lengre tid. Advarsel skal skje skriftlig til vedkommende. Styrets avgjørelse kan innankes for 

det ordinære årsmøtet, som ved simpelt flertall har den endelige avgjørelsen.  

 

III. Foreningens organisasjon 

§6 Organer  

Foreningens organer er: 

1. Årsmøter (generalforsamling) 

2. Styret 



11 

 

3. Medlemsmøter 

4. Faste komiteer 

§7 Årsmøte 

Årsmøtet er foreningens øverste myndighet og avholdes hvert år innen utgangen av februar 

måned. Styret fatter vedtak om tid og sted. Medlemmene innkalles med 14 dagers varsel. 

Kunngjøring gjøres til alle medlemmene med oppslag og avertissement. Alternativt kan annen 

hensiktsmessig melding sendes til hvert enkelt medlem og med angivelse av dagsorden. Saker 

som ønskes behandles på årsmøtet, må fremstilles skriftlig og være styret i hende innen 15. 

januar samme år. Ved konstituering velges en møteleder til å lede årsmøtet og en sekretær til å 

føre protokollen over alle årsmøtesaker. Protokollen underskrives av to valgte medlemmer. 

Det ordinære årsmøtet skal godkjenne: 

1. innkalling og dagsorden  

2. styrets årsberetning 

3. regnskap for båtforeningen og for drivstoffanlegget, fremlagt i revidert stand 

4. fastsettelse av kontingent og havneavgift 

5. innkomne forslag 

6. budsjett for kommende regnskapsår 

7. foreta valg på: 

a. leder, som velges for ett år 

b. kasserer og sekretær velges for 2 år 

c. i tillegg velges 2 styremedlemmer for 2 år, dog således at der hvert år er minst 

2 av styret som er på valg. Ett varamedlem velges for ett år. 

d. valgkomite på 3 medlemmer 

e. 2 revisorer 

f. havnesjef 

g. en bryggesjef til hver brygge 

h. Minst 3 medlemmer til slippkomité 

i. driftsansvarlig til drivstoffanlegget, samt 2.vararepresentanter 

j. 3 medlemmer til arrangementskomité 

k. 3 medlemmer til huskomité 

l. nettredaktør for båtforeningens hjemmeside 

De valgte komiteer konstituerer seg selv. 

Vedtak gjøres med alminnelig flertall med mindre vedtektene bestemmer annet. Ved 

stemmelikhet anses et forslag som forkastet. Stemmerett på årsmøtet betinger minst 1 måneds 

medlemskap. For å bli valgt må en kandidat ha minst halvparten av de avgitte stemmene. Hvis 

ikke, holdes bundet omvalg mellom de 2 kandidatene som har oppnådd flest stemmer. 

§8 Styret 

Foreningen ledes av et styre som består av leder og 4 styremedlemmer. Styret velger innen sin 

midte en nestleder. Styret har ett varamedlem som innkalles etter behov. 

Styret har den administrative myndighet, representerer foreningen utad, besørger alle løpende 

forretninger, sammenkaller til møter og ivaretar foreningens økonomi og dens tarv for øvrig. 

Styret foreslår størrelsen på innskudd, havneavgift og gebyrer som legges fram for årsmøtet til 

godkjenning. Styret bestemmer i samarbeid med de valgte komiteer når og hvor, og innen 

hvilke ramme de forskjellige arrangementer i foreningens regi skal avholdes. Styret holder 

møter så ofte de finner det nødvendig og skal fremlegge for det ordinære årsmøtet, 

beretningen om foreningens virksomhet, reviderte regnskap, budsjett for kommende år. 

Fremlagte regnskap og budsjett skal godkjennes av årsmøtet. Innvesteringer for kommende år 

skal også fremgå av budsjettene. Styret er beslutningsdyktig når leder eller nestleder og minst 

to styremedlemmer er tilstede. Varamedlem som møter er i denne sammenheng å betrakte 

som styremedlem.  
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Styret ansetter og avskjediger foreningens funksjonærer, samt fastsetter deres godtgjørelse og 

bestemmer nødvendige instruksjoner for oppgavene. Styret skal følge offentlige regler og 

forskrifter ved ansettelser. 

§9 Prokura 

Leder og ett styremedlem innehar foreningens rettslige signatur, og forplikter foreningen i 

fellesskap. 

§10 Medlemsmøte 

Det skal avholdes 2 medlemsmøter pr. år fortrinnsvis ett om våren og ett om høsten. Styret 

har ansvar for å innkalle og sette dagsorden for disse. Medlemsmøtet kan gjøre vedtak, ellers 

er debattene rådgivende for styret. 

§11 Komiteer 

Følgende faste komiteer og oppgaver sorterer under styret: 

1. Valgkomité 

2. Slippkomité 

3. Huskomité for Karlotbrygga 

4. Arrangementskomité 

5. Nettsiden 

Dersom styret eller medlemsmøtet finner det nødvendig, kan det nedsettes de utvalg og 

komiteer som måtte være ønskelig. Komiteene skal innen den 15. januar sende sin årlige 

rapport til styret som tar rapportene med i sin årsberetning. Valgkomiteen leverer sin 

innstilling til årsmøtet gjennom styret.  

 

IV. Diverse 

§12 Ekstraordinært årsmøte 

Ekstraordinært årsmøte blir avholdt når styret finner det påkrevet, eller når 1/5 av 

medlemmene forlanger det. Årsmøtets øvrige bestemmelser skal følges. Ekstraordinært 

årsmøte behandler bare de saker som årsmøtet er kalt sammen for. 

§13 Vedtektsendring 

Vedtektsendringer kan kun foretas på ordinært årsmøte. Det kreves da 2/3-dels flertall av de 

fremmøtte medlemmene. Forslag til endringer av eller tillegg til disse vedtektene forelegges 

årsmøtet gjennom styret innen samme frist som for saker til behandling på årsmøtet.  

§14 Oppløsning 

Oppløsing av foreningen kan bare besluttes på 2. årsmøte, dvs et ordinært årsmøte og et 

påfølgende ekstraordinært årsmøte. Saken må først ha vært sendt ut til medlemmene ved 

innkalling. Vedtak om oppløsning må ha 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene. 

Reversering av oppløsningsbeslutningen krever simpelt flertall. 

Ved oppløsning skal det velges et avviklingsstyre etter vedtektenes bestemmelser om styre, 

med ansvar for foreningens anliggender frem til endelig avvikling finner sted, derunder for 

den praktiske oppløsning av foreningen. Vedtektenes øvrige bestemmelser får også 

tilsvarende anvendelse under avviklingen. Ved realisering av foreningens midler, skal 

eventuell gjeld dekkes.  

Foreningens eiendeler og rettigheter skal overføres til, eller fordeles mellom en eller flere 

lokale foreninger med samme eller liknende formål, til benyttelse ved oppnåelse av slike 

formål, etter årsmøtets nærmere bestemmelse. Finnes det ved oppløsningen ingen aktuell eller 

villig slik mottaker, skal foreningens eiendeler tilføres samme eller liknende formål etter 

nærmere bestemmelser av KNBF. Foreningens eiendeler eller rettigheter kan i intet tilfelle 

tilfalle eller utdeles til foreningens medlemmer eller andre enkeltpersoner.  

§15 Tvist 

Skulle det oppstå tvil eller uklarheter omkring forståelsen eller praktiseringen av disse 

vedtektene, skal den forståelse som fastslås av KNBF legges til grunn: 

 

 



13 

 

Sak 6: Betalt havnesjef 

 

BETALT HAVNESJEF. 

INNLEDNING. 

Årsmøtet 2014 , i Harstad Båtforening påla styret å utrede mulighetene for en annen 

organisering av driften i båtforeningen.  Det er ønskelig med en nærmere vurdering av å 

ansette en havnesjef i betalt stilling for å ta seg av de flere oppgaver i havna. Denne utredning 

med anbefaling til vedtak skal framlegges på årsmøtet 2015. Utredningen er utført etter 

arbeidsfordelig i styret av Rolf M. Mobakk og Knut Isaksen. Utredningen er også basert på 

oppgavespesifisering og dokumentasjon fra nåværende havnesjef. 

 

DRØFTING. 

 

HAVNESJEFENS NÅVÆRENDE OPPGAVER. 

Administrere og tildele båtplasser.  

Fortløpende tilsyn , reparasjon og administrere kaiformenn. 

Foreta innkjøp som gjelder havnesjefens område. 

Administrere dugnad som gjelder havnesjefens område. 

 

HAVNESJEFENS MULIGE FRAMTIDIGE OPPGAVER. 

I tillegg til de oppgaver som er nevnt ovenfor, kan en se for seg at en betalt havnesjef også 

skal påta seg følgende oppgaver : 

Daglige kontakt med medlemmene. 

Ansvar og drift av bunkersanlegget i lavsesongen. 

Være slippkjører og foreta alle slippsett. 

Foreta all brøyting i havna , inklusiv brøyting av alle kaiene , med innkjøpt snefreser. 

Være kaiformann på alle kaiene. 

 

FRAMTIDIG HAVNESJEFENS KVALIFIKASJONER 

Den viktigste evnen en betalt havnesjef må inneha , er at han er en folkelig , svært 

samarbeidsvillig og en person med gode evner for å få medlemmene med seg.  

Han må i tillegg være vant traktorkjører, ha en viss teknisk innsikt og være en godt ”handy 

man” 

 

FORHOLD ANGÅENDE MOMSKOMPENSASJON. 

Ved å ha en organisasjon med en betalt havnesjef , kommer vi ikke i noe konflikt med regler 

for å få momskompensasjon. Dette iflg.opplysninger fra KNBF. 

  

DUGNADSÅND I FORENINGEN. 

Harstad båtforening har i alle år vært preget av en meget god dugnadsånd. Det meste av det 

som er bygget opp i Hagan har vært gjort på dugnad. Det er grunn til å tro at med en betalt 

havnesjef vil noe av denne gode dugnadsånden forsvinne , noe vi anser som svært betenkelig.  

Noe av holdningen vil høyst sannsynlig bli at ”hvorfor skal jeg være med å jobb vi har jo en 

betalt person til det”. 

 

 

ØKONOMI 

Dagens havnesjef har kr 10 000,- i godtgjørelse , fri båtplass (vedsatt til ca. 2500,-) , fri vakt 

(vedsatt til 1000,-) og fri båtoppsett (vedsatt til 650,-) i alt kr 14 150,- 

Bunkersfolk , slippfolk og kaiformenn utgjør i alt 9 personer og alle deres godtgjørelser 

samles på den betalte havnesjefen og en får da : 

 

9 personer fri båtplass  :  22 500,- 

9 personer fri vakt   :    9 000,- 

9 personer fri båtoppsett :    5 850,- 
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Til sammen   : 37 350,- 

 

I tillegg kommer godgjørelsen som slippkjørerne har pr. oppsett , beregnet til kr 10 000,-. 

 

Dette blir til sammen : 14 150,- + 37 350,- + 10 000,-  = kr.  61 500,- .  

Når vi sammenlikner oss med andre havner som har en betalt daglig leder , slik som 

Tromsdalshavna og Bodø båtforening , så betaler de sine folk i overkant av kr 200 000,- pr år 

og vi har grunn til å tro at også vi må legge oss på et slikt beløp , i tillegg plikktig 

arbeidsgiveravgift , pensjon og forsikring -  for  godtgjørelse til en betalt havnesjef.  

Finansiering av en slik stippulert utgift vil alternativt kunne skje ved økning av dagens 

havneleie fra 80,- til 120,- kr pr. fot , med virkning at dagens havneleie for en 17 fots båt øker 

med 640,- kr pr. år , og 1200,- for en 30 fots båt. 

 

ORGANISERING I ANDRE BÅTFORENINGER 

Vi har hatt kontakt med Tromsdalshavna og Bodø Båtforening. Begge disse båtforeninger har 

en ansatt daglig leder av sin havn. I Tromsdalshavna har de en pensjonert politimann ansatt i 

50 % stilling. Lønn i overkant av 200 000,- , sannsynligvis med øvrige pliktige kostnader i 

tillegg.  Han tar seg av den daglige driften av havna og organiserer nødvendig arbeid og 

foretar innkjøp til havna. Det betales for snemåkking og dersom noen av medlemmene gjør 

noe arbeid i havna så betales de kr 270,- pr time. Ingen dugnad gjøres. Innskudd i havna er ca, 

15 000,- 

I Bodø er daglig leder ansatt for arbeid 3 dager pr. uke , 6 timer pr. dag. Antatt årlig betaling i 

overkant av 200 000,- Bodø har innskudd på fra 50 000,- og oppover.  

 

KONKLUSJON OG ANBEFALING TIL ÅRSMØTET 2015.  
Harstad båtforening er som tidligere nevnt bygget opp på frivillig innsats og i stor grad basert 

på dugnadsinnsats, vilje til frivillighet har vært en ubetinget styrke og kvalitet i foreningen. 

Ved å samle en så stor mengde arbeidsoppgaver på en person er det grunn til å tro at noe av 

dette vil forsvinne. 

 

 Båtforeningen vil også bli svært avhengig av en person og bli meget sårbar ved sykdom , 

ferie osv. 

Det er heller ikke gitt at båtforeningen blant sine medlemmer vil ha en person som innehar de 

faglige tekniske og personlige evner en slik stilling vil kreve for at dette skal fungere godt ,  i 

så fall er en avhengig av å rekruttere utenfor foreningens medlemmer. 

 

Skal dette være attraktivt er det grunn til å tro at vi må legge oss på samme betaling som 

Tromsdalshavna og Bodø Båtforening , altså ca, 200 000,- pr år. 

 

Med de mulige praktiske ulemper og usikkerhet , sannsynlig bortfall av dugnadsånd og 

tilhørende kostnadsutsikter , vil styre i Harstad Båtforening ikke anbefale at det jobbes videre 

med en organisering av vår båthavn med en betalt havnesjef. 

 

Alternativt kan utredes og drøftes en organisering av foreningens oppgaver og behov i 

lavsesongen , løst ved en betalt medarbeider.  

 

 

Rolf M. Mobakk   Knut Isaksen 

 

 

Hagan 2015-01-20   
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Sak 7: Innkomne saker 

 

Forslag til sak på kommende ÅRSMØTE FOR HARSTAD BÅTFORENING. 

 

Påbud om godkjent remedie for å kunne komme opp i båten etter fall i havet 

så som badetrapp, leider, taustige og lignende. 

 

 

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, stter sigende fordi straumen var gunstig. Nylig fikk 

vi en dødsulykke etter fall fra en litt større dekka båt. Også her var det 

ikke mulig å komme seg opp fra vannet grunnet manglende remedie, stige 

eller badetrapp. 

GENERELT: 

I Norge var det i 2012 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. Myten om at de fleste druknede er menn 

med åpen buksesmekk blir avlivet i dette materialet. Kun to av de 23 hadde 

åpen smekk. Halvparten var over 50 år, over halvparten hadde ikke flytevest 

og over halvparten hadde alkohol i blod. 

 

Tiltak: 

Tiltak som krever individets medvirkning og endring av atferd virker 

dårlig. Eksempler er brosjyrer, formaninger og informasjon. 

Strukturelle tiltak som påbud om remedie for å komme seg ombord og 

overleve etter fall i vatnet har langt bedre effekt. 

 

Forslag til vedtak: 

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 må innen 1. Juli 2015 montere slik remedie. Om det blir 

badetrapp, fastmontert stige eller taustige vil avhenge av båtens 

størrelse. Remedien må godkjennes av den som HBF utnevner som kontrollør av 

remedien. Når det gjelder flytevest, overlevningsdrakt eller jolle er det 

åpenbart at disse er gode drukningsforebyggende tiltak. Men om de kan påbys 

er mer usikkert. 

 

PS: Det er velkjent at folk har falt i havet fra brygge her i Hagan. Et 

påbud om stige på båt vil gi vedkommende en sjanse til å svømme til 
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nærmeste båt og komme seg på tørra. 

 

Med vennlig hilsen 

 

Børge Ytterstad 

Professor skadeforebygging 

Universitetet i Tromsø 

Kai 4 HBF 
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Sak 8 – Valgkomitèens innstilling 
 

Tillitsvalgt Funksjon Tillitsvalgte 2014 Valgt 

inn år 

Valg 2014 Forslag valg 

2015 

Navn valg 2015 Perio

de 
Styret Leder Rolf Mobakk 2013 Ikke på valg Gjenvalg Rolf Mobakk 2 år 

 Kasserer Arnulf Hansen 2011 Ikke på valg Gjenvalg Arnulf Hansen 2 år 

 Sekretær Sture Iversen 2010 Gjenvalg 1år Gjenvalg 1 år Sture Iversen 1 år 

 Styremedlem 1 Frode Bygdnes 2014 Ny Ikke på valg  2 år 

 Styremedlem 2 Knut Isaksen 2010 Ikke på valg Gjenvalg Knut Isaksen 2 år 

 Styremedlem 3 Ivar M. Nilsen 2011 Ikke på valg Gjenvalg Ivar M Nilsen 2 år 

        

 Varamedlem Vidar Dinesen      2014 Ny Ikke på valg        2 år 

          

           

        

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

 Medlem 2 Tor Arne Krøttø 2014 Ny Ikke på valg  2 år 

 Medlem 3 Eli Ervik 2013 Ikke på valg Gjenvalg Eli Ervik 2 år 

        

        

Havnekomit Leder Svein Ole Karlsen 2014 Ny Ikke på valg  2 år 

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

 Kaiformann 2 Morten Bakken 2013 Ikke på valg Gjenvalg Morten Bakke  2 år 

 Kaiformann 3 Frode Enoksen 2009 Ikke på valg Ny Geir Ove 

Ingebriktsen 

2 år 

 Kaiformann 4 Frank Reinland 2014 Ny Ikke på valg  2 år 

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

        

Drivstoff. Kaiformann 6 Harry Strøm 2014 Ny Ikke på valg  2 år 

 Varamedlem Roger Johansen 2014 Ny Ikke på valg  2 år 

         

        

               

Slipsetting Vognkjører 1 Rune Martinsen  2011 Ikke på valg Ny Trond Fjellsaune 2 år 

 Vognkjører 2    Ny Cato Andersen 2 år 

 Vognkjører 3 Bjørn Are 

Lorentsen 

2013 Ikke på valg Ny Geir Ove 

Ingebriktsen 

1 år 

Arrangement

s-komitee 

 

Medlem 1 

 

Arild Olsen 

 

2012 

 

Gjenvalg 
 

Ikke på valg 
  

 

 

2 år 

 Medlem 2 Svein  Rogde 2012 Gjenvalg Ikke på valg  2 år 

 Medlem 3 Jon Albert Bille     2014 Ny Ikke på valg  2 år 

          

        

Utror Ansvarlig       2 år 

 Medlem 1       2 år 

                 

        

Valgkomitee Medlem 1 Ernst Horsevik 2013 Ikke på valg Gjenvalg Ernst Horsevik 2 år 

 Medlem 2 Arvid Langås 2009 Gjenvalg Ny Vidar Knutsen 2 år 

 Medlem 3 Oddvar Antonsen 2014 Ny Ikke på valg  2 år 

        

Revisor Revisor 1 IvarToften 2014 Ny Ikke på valg   2 år 

 Revisor 2 Willy Stabell 2014 Ny Ikke på valg  2 år 

        

Antikvarisk Medlem 1 Torleif Jørgensen 2010 Gjenvalg Ikke på valg  2 år 

 Medlem 2 Gunnar Kilhus 2012 Gjenvalg Ikke på valg  2 år 


