
 

 

REFERAT 

Fra styremøte i Harstad Båtforening. 

Nr: 1/2019 

 
Tid 7. januar 2019 Sted Karlotbrygga 

  Referent Oddvar Teigland 

 

Deltakere Rolf Mobakk, Arnulf Hansen, Oddvar Teigland, Kåre Mæhre, Mona 

Jensen, Ingar Paulsen og havnesjef Svein Ole Karlsen 

Meldt forfall ingen 

  

Tiltredende  

Kopi sendt  

Neste møte  

 

INNHOLD 
 

1-2019 Prosjektor og lerret  

Et samlet styre er fornøyd med løsningen med lerret og 

prosjektor. Med litt omtanke når presentasjoner lages, vil dette 

sannsynligvis fungeregreit. Rolf tar kontakt med antikvarisk råd 

for kommentarer og ev endringsforslag. 

 

Oppsummering 2018 

Vedlikehold og investeringer 

Havnesjefen redegjorde for hva vi hadde planlagt å gjøre, som vi 

ikke har fått gjort. Det er i hovedsak opplagsplassen som var 

budsjettert oppgradert, som ikke er gjort. Ellers er det et par 

strømsøyler som ikke er tatt, men som monteres i nær fremtid. 

Av vedlikehold som vi er klar over kommer, er en gjennomgang 

 



av bolter på de gamle kaiene. 

Administrativt 

Vi har fått til en grei og ryddig drift.  Det er litt varierende 

oppmøte på dugnad. I styret ser vi på muligheten for å behandle 

saker uten fysisk møte. Alle styremedlemmer kan bli bedre mht 

tilbakemeldinger på epost. 

Høstvakta – over 20 stk har latt være å møte opp til tross for 

utsendt sms og lister. Vi tar dette opp i årsmeldingen og 

utfordrer årsmøtet til å komme med innspill på hvordan vi kan 

løse dette. 

Vi ber om pris på oppgradering av kameraovervåkning. 

Tankanlegget 

AH og OT ser på muligheten for å få fordringen mellom 

tankanlegget og foreningen ut av balansen.  

 

2-2019 Årsmøte 

Årsmøtet er behørig annonsert med sms, nettside og annonse i 

Harstad Tidende. Leder har begynt på årsmeldingen.  

Rolf Mobakk 

3-2019 Innkomne saker fra styret til årsmøtet 

Styret kommer som normalt med forslag ifm avgifter og 

medlemskontingent.  I tillegg arbeider styret med et par andre 

saker. Styret diskuterte spesielt snømåking, der vi erfarer at 

dugnadsånden er svært varierende. 

Styret 

4-2019 Valgkomiteens foreløpige forslag 

Valgkomiteen er godt i gang, og har fått besatt flere viktige 

tillitsverv, men det er fortsatt flere ubesatte verv. Styret tar 

orienteringen til etterretning. 

Rolf Mobakk 

5-2019 Den gyldne propell 

Se sak 12-2018/ årsmøtevedtak fra i fjor. Det har vært arbeidet 

med saken, og det er samlet enighet i styret om at vi har svært 

mange verdige kandidater. Styret ser flere utfordringer som vi 

ikke har funnet noen bra løsning på, og foreslår derfor for 

årsmøtet at vi utsetter saken inntil videre. 

Rolf Mobakk, styret 

6-2019 Saker fra havnesjefen 

Havnesjefen hadde noen orienteringssaker vedr det som sendes 

ut til nye medlemmer ved innmelding og ved oppføring på 

ventelister. Styret hadde noen mindre innspill – og tar forøvrig 

orienteringene til etterretning. 

Svein-Ole 



7-2019 Eventuellt 

Vi har flere medlemmer med tillitsverv som gir rett til fri 

båtplass. Der rett til fri båtplass ikke benyttes, utbetales en 

godtgjørelse som tilsvarer en ca gjennomsnittsstørrelse båtplass 

i havna på tre meter. Enstemmig vedtatt. 

Kasserer 

 


