
 

 

REFERAT 

Fra styremøte i Harstad Båtforening. 

Nr: 3/2020 

 
Tid 19.mai 2020 Sted Karlotbrygga 

  Referent Oddvar Teigland 

 

Deltakere Rolf Mobakk, Svein Verningsen, Oddvar Teigland, Mona Jensen og 

havnesjef Svein Ole Karlsen 

Meldt forfall Kåre Mæhre 

  

Tiltredende  

Kopi sendt  

Neste møte  

 

INNHOLD 
 

6-2020 Leder orienterte 

Som følge av et uvanlig gunstig innkjøp av diesel, ble påslag på 

diesel økt noe. Dette er en engangforeteelse, og hovedregelen 

om påslag står fast. 

Leder Rolf har innhentet pristilbud på lån, og har fått 68 grader 

nord med på å redusere renta til 3,85 %. Bra. Se for øvrig sak om 

bankforbindelse der leder har innhentet tilbud fra flere. 

Automat for tankanlegget er bestilt – ingen endring på hvilke 

kort vi aksepterer. 

 

Leder 

7-2020 Gjennomgang referat 

OT tar på seg å foreslå nytt regnskapssystem sammen med 

kasserer og havnesjef. Vi skal ha et forslag klart til et styremøte 

 



til høsten, slik at vi ev kan bytte i god tid før årsskiftet. 

Andre vedtak er fulgt opp, og der noe gjenstår, videreføres 

dette.  

8-2020 Dugnad 

Som følge av C19, deler vi opp oppdragene og deler disse ut. 

Havnesjefen delegerer til kai-formennene å finne ansvarlige for 

oppgavene, slik at vi sikrer at prosjektene blir gjennomført. Alt 

skal være gjennomført innen St Hans. Havnesjef kontakter kai-

formenn og følger opp, samt setter opp en liste over prosjekter. 

Havnesjefen 

9-2020 Våre forsikringer 

Rolf er i gang med å innhente tilbud etter at forbedringer på 

strøm, vann og litt annet er utført. Følges opp løpende. 

Leder 

10-2020 Vår bankforbindelse 

Leder har reforhandlet rente, og vi ser derfor ingen grunn til å 

bytte bankforbindelse.  

Vi betaler ned lånet. Vi har vurdert likviditet, og følger opp 

løpende med regnskapsrapport til styremøtene. Dersom vi ser at 

vi får for lite likviditet f eks som følge av uforutsette hendelser, 

låner vi opp. 

Kasserer 

11-2020 Kasserer orienterer 

Utbytte fra Gjensidige er redusert. 

Strømforbruk. Vi holder påslagene som tidligere. 

Vi har ca 120 000 utestående. 3 har ikke betalt depositum. To 

gamle saker som vi sender til namsmannen. 

Ved utmelding må det betales for inneværende halvår. Dvs at 

om du sier opp i mars må du betale for et halvt år, dersom en 

sier opp i oktober må du betale for siste halvår. 

Depositum skal ikke betales ut før vi har mottatt nøkkel og det er 

klart hva annet medlemmet skylder.  

Kasserer 

12-2020 Havnesjef 

Vi har fått 14 helt nye medlemmer – 38 forflytninger internt i 

havna. Jobb med å legge båter «anføttes» er ikke startet. Ellers 

ingen merknader 

Havnesjef 

13-2020 Vogn på kaiene 

Havnesjef bemyndiges til å anskaffe ei hensiktsmessig vogn til 

kaiene. 

Informasjon til medlemmene 

Havnesjef 

 

 



Vi lager en skriftlig informasjon om div som vi normalt sett 

informerer om på medlemsmøte. Deler på hjemmesiden med 

link på facebook. Vi legger ut noen papirversjoner på 

Underhuset. 

Slipvogna 

Vi tar opp med slippgjengen om det er mulig å parkere 

slippvogna i vinteropplag, slik at den kan være tilgjengelig også 

vintertid i tilfelle noen har behov for nødoppsett 

Leder 

 

 

 

 

Havnesjef/ 

slippgjengen 

14-2020 Eventuelt 

Ingen saker 

 

 


