
REFERAT FRA STYREMØTE 13.MARS 2013.  

 

Tilstede : Knut Isaksen , Ivar Nilsen , Vidar Dinesen , Arnulf Hanssen , Rolf M. 

Mobakk.  

Sture Iversen , og vara Frode Bygdnes hadde meldt forfall. Havnesjefen var 

innkalt men var bortreist på jobb. 

 

Iflg. våre vedtekter skal leder/nestleder og minst 3 styremedlemmer være 

tilstede på styremøter for å være beslutningsdyktig , og det må anses som 

oppfylt i dette tilfelle. 

  

Sak 1. 

Valg av nestleder. Ivar Nilsen valgt. 

 

Sak 2. 

Fordeling av arbeidsoppgaver. 

 

Knut Isaksen tar seg av bestilling av 4 nye strømsøyler til kai nr 5. 

Det innhentes tilbud på montering av disse fra flere montører. Vi tar sikte på at 

søylene monteres i løpet av våren. 

 

Ivar Nilsen tar seg av ny ytterdør. Det er slett ikke sikkert at vi trenger å bestille 

ny dør med at det er tilstrekkelig å fornye dørkarm og sikre døra mot innbrudd. 

 

Vidar Dinesen tar seg av bestilling av hardisk til kamerasystemet vårt og ser på 

og bestiller båtforeningens behov for internett linjer som dekker vårt område og 

Karlottbrygga.  

 

Rune Martinsen tar seg av de justeringer som må gjøres med slippanlegget, i 

samarbeid med havnesjefen. Det må foretas en befaring når det er størst mulig 

fjære sjø, for å kartlegge hva som må gjøres undervanns. Arbeidet må gjøres før 

slippsesongen starter. 

 

Husstyret delegeres til å besørge at kjøleskapene innbygges, skuffeseksjoner og 

hyller fornyes etter behov og benkeplate pusses. 

 

Rolf M. Mobakk tar seg av miljøtiltakene. Vi har nær kontakt med KNBFs 

miljøansvarlig som vil framskaffe informasjon om hvordan avrenning fra 

spyleplatter er løst andre steder. Vi avventer også nærmere opplysninger fra 

miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen om hvilke krav de stille og hvordan 

dette skal løses. 
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Rolf M. Mobakk arbeider videre med sikkerhetsarrangementet som vi har 

planlagt til våren. Vi trenger medlemmer som kan være med i en komite til dette 

arrangementet, noen som melder seg ? Arrangementet planlegges i begynnelsen 

av juni. 

 

Sak 3. 

Havnesjefen orienterer. 

I hans fravær orienterte kasserer om at det arbeides med å skaffe oversikt over 

ledige plasser i havna. 8 plasser vil bli tildelt i nær framtid og den virkelige 

ventelista består av ca. 50 stk. Det er ønskelig at det kjøres noe hardere justis når 

det gjelder ventelista for båtplass. Medlemmer som takker nei til plass fjernes 

fra lista. Det vil også bli vurdert å ta den faste båtplassen fra folk som ikke har 

hatt båt i havna på 5 år. 

 

Sak 4. 

Grasrotandelen. 

Harstad Båtforening vil bli registrert i Norsk tippings ordning Grasrotandelen. 

Ordninger virker slik at når du spiller på noen av pengespillene så registrerer du 

at 5 % av innsatsen går til Harstad Båtforening. 

 

Sak 5. 

Årsmøte KNBF. 

KNBF i vår region avholder årsmøte tirsdag 9.april i Hammerfest.  

Ingen i styret har anledning til å reise derfor sender vi ingen til møtet, selv om vi 

er den største båtforeningen i regionen. 

 

Sak 6. 

Videre møteplan. 

Det vil i nær framtid bli avhold møte med den nye huskomiteen. 

Havnekomiteen inklusiv slippgjengen og bunkersfolkan vil også bli innkalt til 

møte i nær framtid. 

Vi må ta sikte på å avholde møte med styre og havnekomite i begynnelsen av 

mai for å kartlegge og planlegge behovet for dugnad i løpet av våren. 

Styremøter vil bli avholdt etter behov. 

 

 

 

 

 

 



Sak 7. 

Informasjon. 

Vi vil forsøke med å lage en formannens spalte på vår hjemmeside hvor aktuell 

informasjon vil bli lagt ut. Det er også ønskelig med en spalte som hører 

havnesjefen til, der han kan legge ut aktuelle saker. 

Formannen tar sikte på jevnlige informasjonsskriv til styre for å holde dem 

orientert til enhver tid om hva som foregår i foreningen. 

 

Sak 8. 

Gjennomgang av våre vedtekter. 

Det vil bli tatt kontakt med Asbjørn Sandbakk som var formann i båtforeningen 

i 2004 da vedtektene var forandret for å få vite hvilket arbeid som var lagt ned 

da. Ut fra dette vil vi vurder behovet for en gjennomgang av våre vedtekter. 

 

Sak 9. 

Diverse orienteringer. 

Det er fortsatt driftsforstyrrelser på drivstoffanlegget. Nylig var anlegget ute av 

drift og dette skyltes at jordfeilbryter i garasjen hadde slått seg ut. Det er mulig 

at grunnen til dette var ispropellen som var satt ut på kai 6. 

 

 

Våre ispropeller er i noe dårlig forfatning. Sten Myre har gjort en kjempejobb 

med å reparere disse etter hvert som de har streiket. Det har ikke vært kjøpt nye 

propeller på flere år. Vi nærmer oss forhåpentligvis slutten på is i havn for i år , 

og styre vil se den økonomiske situasjonen an i slutten av året og vil vurdere om 

vi har råd til å kjøpe inn 2 nye propeller i år og så legge inn kjøp av 2 – 3 nye 

neste år. 

En propell koster ca. 7000,- 

 

Lyssektor i lykta. 

Formann vil ved rett anledning ta kontakt med Kystverket for å finne ut hva det 

vil koste oss å få lyssektor i lykta. 

 

Styret er svært tilfreds med at det nylig er avholdt en meget vellykket møljefest 

for båtforeningen medlemmer på Karlottbrygga. Vi anser det som en 

imponerende prestasjon å koke mølje til over 70 personer på Karlottbryggas 

kjøkken. Vi vil vurdere om vi må foreta oss noe med kjøkkenet for å klare slike 

arrangement i framtiden. 

 

Rolf M. Mobakk 

Referent 

 

Hagan 2013-03-13  


