
 

 

REFERAT 

Fra styremøte i Harstad Båtforening. 

Nr: 8/2020 

 
Tid 1.februar 2021 Sted Karlotbrygga 

  Referent Oddvar Teigland 

 

Deltakere Rolf Mobakk, Svein Verningsen, Ingar Paulsen, Mona Jensen, Oddvar 

Teigland, Kåre Mæhre og havnesjef Svein Ole Karlsen 

Meldt forfall ingen 

  

Tiltredende  

Kopi sendt  

Neste møte  

 

INNHOLD 
 

1-2021 Leder orienterer 

Vi har søkt om å få dekket inntekt på manglende utleie, og har fått 70 % 

av dokumentert mindreutleie på Karlotbrygga for 2020. Dette utgjør kr. 

23 086.  

Vi gikk gjennom referat fra forrige møte. 

Vedr Havna Mi, så har vi fått lovnad på at programmet kan tilpasses slik 

vi har bedt om. 

Regnskapet er i rute. 

Styret tar orienteringen til etterretning. 

Leder og 

havnesjef 

  



2-2021 Tillitsvalgte 

Kasserer har gitt beskjed om at han ikke har mulighet til å fortsette 

utover ordinær tid. Oddvar og Rolf foreslår at vi kontakter ny kasserer 

og setter i gang kunnskapsoverføring mm nå. 

Styret er ikke kjent med at det er andre tillitsvalgte som ikke kan stå i 

rollen sin til vi får avholdt årsmøte. Dersom det er noen som får 

problemer med å gjennomføre dette, bes de ta kontakt med styret. 

Ny foreslått kasserer kontaktes av Oddvar for oppstart før årsmøtet.  

Enstemmig vedtatt. 

 

Havna MI og Poweroffice GO 

Styret ser det som umulig å utsette valg av systemer for administrasjon 

av båtplasser og regnskapssystem til årsmøte kan avholdes. Styret har 

tidligere vedtatt å anbefale årsmøtet å ta i bruk Havna Mi og 

Poweroffice Go. Som følge av utsatt årsmøte og uavklart situasjon 

rundt covid 19, mener styret at vi bestiller disse systemene uten 

årsmøtevedtak. 

Enstemmig vedtatt. 

Annonsering av utsettelse 

Utsettelse av årsmøtet annonseres på hjemmesiden, sms, oppslag i 

havna og facebooksiden. 

Enstemmig vedtatt 

Kasserer, Oddvar 

og havnesjef 

 

 

 

 

 

Havnesjef og 

Oddvar 

 

 

 

 

 

Leder og 

havnesjef 

3-2021 Årsregnskapet 

Kasserer redegjorde for årets regnskap. Vi har drevet iht budsjett, og 

årets resultat avviker ikke vesentlig fra budsjettet.  

Foreningens økonomi må karakteriseres som god. 

Styret tar kasserers orientering til etterretning. 

 

Budsjett 

Det er ingen større endringer i driften av havna, og kasserer foreslår 

derfor at budsjettet ikke avviker vesentlig fra tidligere år. Ett unntak 

gjøres for strømkostnader, der kasserer forventer kostnadsøkning. 

Totalt budsjetterer vi med et overskudd på ca 75 000. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

Kasserer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Investeringsbudsjett 

Leder etterlyste investeringsbudsjett, og det jobbes med det. 

Havnesjefen har oversikt og bidrar til dette. 

 

Havneregulativet 

Det har vært utfordringer med at folk setter opp båtene, uten at de 

følger opp og får ut båten innenfor tidsrammen som er satt. Dette 

skaper et betydelig merarbeid for slipgjengen og i tillegg en god del 

frustrasjon for de medlemmene som ikke har fått satt opp båtene til 

avtalt tid. 

Havnesjefen har foreslått at det ilegges et gebyr på kr 300 pr dag 

dersom du ikke melder inn at det er oppstått forhold som gir 

problemer. Mona lager et forslag og legger til under havneregulativet. 

Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Mona 

4-2021 Valgkomiteens forslag 

Styret tar valgkomiteens forslag til etterretning. 

Leder 

5-2021 Forslag til ny oppstilling for årsregnskap samt langtidsbudsjett 

Sammenslått årsregnskap 

I forbindelse med at foreningen må ha nytt regnskapssystem og 

havnesystem, har Oddvar foreslått at vi ser på muligheten for å tilpasse 

årsregnskapene til god regnskapsskikk for ideelle organisasjoner, som 

er foreningens «rettesnor» for bokføring.  

Forslaget er at vi lager et eksempel som legges ved årets 

årsmøtedokumenter, så får medlemmene se et eksempel på hvordan 

det kan gjøres samtidig som vi har de gamle oppstillingsplanene som 

foreningens regnskap som presenteres for årsmøtet. Regnskap for 2020 

blir derfor uansett som tidligere år.  

Oddvar har laget et eksempel på et årsregnskap der både 

drivstoffanlegget og det øvrige regnskapet er sammenslått til ett 

regnskap. Oppstillingsplanen er også fulgt.  Eksemplet ble tatt opp på 

storskjerm og forklart nokså detaljert for resten av styret. 

Båtforeningen er en juridisk enhet. Styret mener det er kunstig at det 

utarbeides to offisielle regnskap for Harstad Båtforening, og støtter 

forslaget om at vi slår sammen regnskapene til ett regnskap. 

Det er også styrets oppfatning at den foreslåtte oppstillingsplanen med 

noter gir bedre oversikt over foreningens økonomi. 

Det er også utarbeidet en kontantstrømsanalyse som i prinsippet viser 

hvor pengene kommer fra, og hvor de er brukt. Oddvar mener denne 

Oddvar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



oppstillingen er nyttig for foreningens medlemmer og bør være med i 

fremtidige regnskap. 

En detaljert redegjørelse på kontonivå for sammenslåingen anses ikke 

hensiktsmessig å legge frem for årsmøtet, men kan gis til de som måtte 

være interessert, enten ved oversendelse av data eller i et eget 

orienteringsmøte. 

Ny regnskapsoppstilling som inkluderer en sammenslåing av 

regnskapene for drivstoffanlegget og den øvrige virksomheten legges 

frem for årsmøtet med forslag om å vedta dette som oppstillingsplan 

for 2020 og videre. 

Enstemmig vedtatt. 

Langtidsbudsjett 

Oddvar har foreslått at vi utarbeider et investeringsbudsjett som også 

viser finansiering med en tidshorisont på 3-5 år. Dette må også vise 

sannsynlig/ beste/ verste utvikling av likviditet/ penger, mulig 

investering i ny(e) kai(er) om 2-5 år og fordeling mellom egenkapital og 

gjeld der renter og avdrag på et fremtidig lån hensyntas. Budsjettet bør 

rulleres for de neste årene, og faktisk resultat for kontantbeholdning 

må måles mot budsjettet. 

Formålet er at styret og medlemmene på et så tidlig tidspunkt som 

mulig skal kunne se om det blir nødvendig med økt innskudd, og 

eventuelle justeringer som kan/ bør gjøres for å unngå dette. 

Oddvar har meldt seg frivillig til å forestå denne jobben med støtte fra 

kasserer og havnesjef. 

Enstemmig vedtatt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oddvar/ 

havnesjef 

 


