
 

 

REFERAT 

Fra styremøte i Harstad Båtforening. 

Nr: 2/2020 

 
Tid 5.mars 2020 Sted Karlotbrygga 

  Referent Oddvar Teigland 

 

Deltakere Rolf Mobakk, Svein Verningsen, Oddvar Teigland, Kåre Mæhre og 

havnesjef Svein Ole Karlsen 

Meldt forfall Mona Jensen 

  

Tiltredende  

Kopi sendt  

Neste møte  

 

INNHOLD 
 

1-2020 Valg nestleder 

Mona Jensen, nestleder fra forrige periode ble gjennvalgt. 

Leder 

2-2020 Årsmøtet 

Vi er innstilt på at vi må begrense tidsbruk på regnskap og 

budsjett. 

Havneavgift. Vi har mottatt noen tilbakemeldinger, både positive 

og negative. Styret forholder seg til årsmøtets beslutning, men 

tar regulativet opp til evaluering når vi får litt mer erfaring med 

hvordan det vil fungere i praksis. 

 

 

 

Leder, kasserer, 

havmnesjef og 

sekretær  



Bunkersanlegget 

Vi har fått et nytt tilbud. Vi sjekker ut mht. typer kreditkort, 4G-

nett, mv.  Leder, kasserer følger opp prøver å få med seg Roger 

og Harry på tankanlegget. 

Kasserer ser på finansiell status, behov for likviditet nå og 

fremover, og legger frem et forslag til neste styremøte. Kasserer 

og leder tar en tur i banken for å informere om status nå, planer 

fremover samt diskutere betingelser på foreningens 

engasjement. 

Regnskapsprogrammet fungerer ikke for tiden. Kasserer, 

havnesjef og Oddvar ser på muligheten for å anskaffe et 

ordinært regnskapssystem som kan samhandle med 

havnesystem-delen. 

 

Vi tar opp visjon for havna og havneregulativ på vårens 

medlemsmøte til orientering.  

 

3-2020 Ambisjon for 2020  

Gjøre litt mer utav dugnaden. 

Ønske om at vi igjen deltar på strandryddeaksjonen. 

«Brønnen» på herretoalettet nede. Er det mulig å begrense 

vannmengden/ inntrengningen av sjøvann der? 

Karlottbrygga – fornye sikringsskap mm jfr vedtatt 

investeringsbudsjett. Videre ser vi på om det er enkle tiltak som 

kan begrense strømkostnaden på brygga. Vi går over bygget for å 

se på mulige varmetap. 

Havnemøte – rutine for å få opp og ned propeller. Se på om 

rutinen for propellene kan endres. 

 

Leder 

4-2020 Sak fra kasserer – kontingent til KNBF 

Styret tar kasserers råd til etterretning. Det er de med båtplass 

som skal meldes inn i KNBF. Kasserer ordner endringer etter eget 

skjønn på beste måte. 

 

Kasserer 

  



5-2020 Eventuelt 

Innkommet sak fra medlem om nett i havna. Vi be Vidar Dinesen 

om å se på muligheter for å skaffe fiber i havna og et bedre 

trådløst nett for med god dekning for båtplassene. 

 Medlem som har leid underhuset. Det ble ikke ryddet etter 

avtale. Vi har ilagt leier et ekstra gebyr kr 500. 

Forespørsel om at Harstadgruppen av NRRL har forespurt om å 

låne underhuset fast hver mandag.  Styret stiller seg positiv og 

sender saken videre til husstyret. 

Leder 

 

 

 

 

Husstyret 

 


