
 

REFERAT 

Fra styremøte i Harstad Båtforening. 
Nr: 4/2017 

 
Tid 3.april 2017 Sted Karlotbrygga 

  Referent Oddvar Teigland 

 

Deltakere Georg , Mona, Oddvar Arnulf Hansen, Ingar, Kåre og havnesjef 

Meldt forfall  

  

Tiltredende  

Kopi sendt  

Neste møte  

 

INNHOLD 
 

Saknr. 

13/2017 

Sak 

Miljø 

Georg forespurte Kåre om han kunne ta på seg å gå gjennom 
miljøpermen samt sette seg inn i miljøkrav samt være styrets 
miljøansvarlige. Han går gjennom dette og kommer tilbake med 
forslag til forbedringer. 

Kåre tar også kontakt med Harstad Batteriservice AS for å se på 
mulighet for et returpunkt for batteri i havna. 

Enstemmig vedtatt. 

Ansvar for 

gjennomføring. 

KM 

14/2017 Dugnad 

Dugnad blir 6. og 7. juni.  Oddvar og Georg fra styret tar på seg å 
organisere dugnad. 

Georg 



Vi lager oppslag over kontaktdata for de som har ansvar for 
dugnad og ber om forslag til arbeid som skal gjøres, samt frist for 
å melde forslag. 

Enstemmig vedtatt. 

15/ 2017 Medlemsmøte 

Vi skal avholde medlemsmøte på våren – onsdag 10.mai.  Styret 
møtes 8.mai for å forberede seg. 

 Orientering om Harstad Hamn – Georg tar kontakt m 
Hagenlund 

 Orientering om bedre organisering av båtplassene 
 Orientering om dugnad 

 

 

 

10/2017 Utvalg for instruks for tildeling av båtplass 

Vi forespør fire personer om å sitte i gruppa.  Gruppa 
konstituerer seg selv, og leder skal ha dobbeltstemme. 

Gruppa gir sin innstilling til styret. Styret behandler saken ved 
mottak fra gruppa. 

 

11/2017 Fremleie 

Havnesjefen har spilt inn om fremleie skal avskaffes. Vi avventer 
«utvalget» sin innstilling.  Havnesjef administrerer plasser ut fra 
dagens reglement.  

 

12/2017 Lagring båter på land 

Steinar Fagerholt har laget utkast til avtale. Vi føyer til at det i 
avtalen skal henvises til havnereglementet. Ellers OK. 

 

16/ 2017 Eventuelt 

Kåre foreslo at vi kontakter Harstad Rødekors for kjøp av 
hjertestarter og avtaler ev kurs mv. Styret er enig i dette. 
Hjertestarter står på investeringsbudsjettet. Kåre ber om tilbud 
fra Harstad Rødekors. 

Enstemmig vedtatt 

Fellestur 

Mona foreslo at vi ser på mulighet for å lage en fellestur. Litt i 
gammel pinsekonvoi, men også forsøke å tenke nytt. 

Vi lager en felles facebook-gruppe. OT tar ansvar. 

 

 

 


