
 

 

REFERAT 

Fra styremøte i Harstad Båtforening. 

Nr: 4/2019 

 
Tid 6. mai 2019 Sted Karlotbrygga 

  Referent Oddvar Teigland 

 

Deltakere Rolf Mobakk, Oddvar Teigland, Kåre Mæhre, Mona Jensen og havnesjef 

Svein Ole Karlsen og vara Ingar Paulsen 

Meldt forfall Svein Verningsen 

  

Tiltredende  

Kopi sendt  

Neste møte  

 

INNHOLD 
 

18-2019 orienteringssaker 

Leder ønsket velkommen og orienterte om tilbud for nytt 

sikringsskap, kort om bobilparkering ifm arr. Kr 200 pr helg for 

strøm og plassering. En fra kystverket har gitt foreningen 

overskuddskjetting og noen lodd. Vi tok imot, og får se hvordan 

vi skal anvende det.  

Kortautomaten på tankanlegget kommer ikke til å fungere fra 

neste år. Vårt gamle system m 3G kommer ikke til å fungere. 

Vi legger ut tau og blåser for å se på arealbruk i indre havn. 

Styret møtes kl 18. 

Leder 

19-2019 Medlemsmøte 

Medlemsmøte 15.mai 19. Mona og Oddvar tar styring. Tema for 

medlemsmøtet er: 

Mona og Oddvar 



 Dugnad, hvordan få flere med. Hvilke arbeidsoppgaver 

må løses 

 Sos tiltak, hvordan få flere med 

 Snømåking – hvordan løser vi dette fremover 

 Innspill til havnesjefens gruppe 

 Høstvakta 

Styret ber arr komiteen om å besørge kaffe og noe å bite i, samt 

sette ut stoler og bord samt rydde etterpå. 

20-2019 Dugnad 

Rolf og Svein-Ole tar ansvar for dugnaden. Dugnaden skal være 

3. og 4. juni 2019 kl 17.00. 

 

21-2019 Miljø 

Vi ønsker å gjøre noen miljøtiltak på opplagssplassen for å 

redusere utslipp av bunnstoff mv. Miljøleder ser på mulige 

løsninger. Om mulig forsøker vi å få noe klart til dugnaden. Vi 

sjekker også om miljøstasjon tar imot forurenset masse. 

Opplagsplassen 

Gruse og legge opp plassen. VI satser på å gjøre dette i sommer. 

Dag-Roar fra slippen, havnesjef og leder tar tak 

Kåre 

 

 

 

Havnesjef, leder og 

slippkjører Dag-Roar 

22-2019 Konvoi 

Odd Fellow har sponset en redningsskøyte. Denne skal gå langs 

hele kysten, og kommer til oss fredag 24.5.19 i 17-tida. Odd 

Fellow har spurt om vi kan være med å gjøre litt stas på den. Vi 

tar det med på medlemsmøtet, på facebooksida og med oppslag. 

 

23-2019 Økonomi 

Innskudd kan under ingen omstendighet tildeles før båtplass 

tildeles. Dersom medlemskontingent ikke er betalt etter andre 

purring, «fryses» medlemsrettighetene til medlemskap inntil 

kontingent er betalt. 

Forslag om å ta i bruk inkassobyrå. Kasserer har foreslått å 

engasjere inkassobyrå, og har fått et tilbud fra et byrå som kun 

skal ha en andel av inndrevet beløp. Styret syns dette er greit å 

prøve, og ber kasserer iverksette sammen med leder og ev 

havnesjef. 

Frivillighetsregisteret – kasserer foreslår at foreningen 

registreres der. Styret tilslutter seg dette. 

Godtgjørelser. Kasserer setter opp en liste sammen med 

gammelkassereren, havnesjefen og lederen. Gratis slippsett er 

en høvelig godtgjørelse. Der finnes enkelte avtaler som vi må få 

Kasserer 



gått gjennom. 

24-2019 Havnesjefen orienterer 

Isen har slitt kabler på brygge tre og fire, og vi har hatt jordfeil på 

anlegget. Vi har fått tilbud på nye kabler og arbeid med dette, 

samt noen fotoceller. Total kostnad 106 494. Selv om kaiene er 

gamle, og sannsynligvis de neste som skal skiftes ut, ser ikke 

styret noen annen mulighet enn å igangsette arbeidet. Dette er 

uforutsett, og er derfor ikke med på budsjettet for 2019.  

 

Havnesejfen 

25-2019 Strandrydding 

Dersom det kommer en slik henvendelse, vurder vi det. 

Leder 

26-2019 Eventuelt 

Ingen saker 

 

 


