
 

 

REFERAT 

Fra styremøte i Harstad Båtforening. 

Nr: 5/2016 

 
Tid 25.11.16 Sted Karlotbrygga 

  Referent Oddvar Teigland 

 

Deltakere Ivar M Nilsen, Oddvar Teigland, Rolf Mobakk Knut Isaksen, Svein-Ole 

Karlsen, Wiggo Hokland, Arnulf Hansen 

Meldt forfall  

Ikke møtt  

Tiltredende  

Kopi sendt  

Neste møte  

 

INNHOLD 
 

Saknr. Sak Ansvar for 

gjennomføring. 

20/16 

 

Formann orienterte 

Et medlem har bedt om hjelp til å få bort en båt han ikke klarer å 

få bort. Styret har besluttet at vi kan hjelpe han med å sage sund 

sjarken på dugnad. 

Drivstoffanlegget 

Fortsatt mye feil på tankanlegget. Kortleseren er et problem. Det 

jobbe videre med å få dette i orden. 

Julearr for underhuset 

Leder melder seg inhabil. Underhuset ønsker å arrangere julearr 

for seg selv og bruke overetasjen til dette vederlagsfritt.  OK. 

 



En oppsigelse av og medlemsskap 

 Som følge av dårlig fortøyning og fendring har vi fått skade på 

utrigger. Foreningen holder tilbake midler fra depositum for 

reparasjon av skaden. 

 

21/16 Fastsettelse av dato for årsmøte 

Leder foreslo 15. februar 2017. Vedtatt 

 

22/16 Budsjett 

- Hjertestarter ble foreslått på inv budsjettet 

- Fire el skap 

- Lys på garasjeveggen til slippen 

- Vi blir nødt til å bruke mer penger på drivstoffanlegget 

 

Havnesjefens forslag 

- To strømsøyler på kai fire 

- To søyler på opplagsplassen – ikke vann 

- Skrape og planere opplagsplassen 

Budsjett følges opp på neste styremøte i januar. 

 

23/16 Bruk av SMS til varsel til medlemmer 

Arr komiteen må kontakte havnesjefen for utsendelse av SMS 

 

24/16 Opplag av utenlandske båter 

Vi undersøker om det er mulig å få en avtale som fraskriver 

båtforeningen alt ansvar under oppsett og opplag.  Behandles 

videre når vi får svar fra advokat (medlem i foreningen.) 

 

25/16 Hente Ragnar Kvam til foreningen for møte 

Vi må dekke reise og opphold. Foredraget er gratis. Leder 

foreslår gratis inngang og enkel servering. Vi inviterer 

Seilforeningen til å være med på arrangementet. Vedtatt 

 

26/16 HMS-plan 

Vi ser nærmere på det, men beslutter ingen ting. 

 

27/16 Godgjørelse 

Brøytegjengen får kr 100 pr gang i kostnadsdekning for brøyting. 

Vi tar opp en egen sak om godtgjørelse for alle senere. 

 

28/16 Havnesjefen orinterte  



Torstein Kulseng har etter sigende en avtale om gratis båtplass. 

Vi har ikke klart å fremskaffe avtalen.  Leder tar kontakt med 

Kulseng og ber om et uformelt møte. 

Greta Bergan 

Greta Bergan skal anskaffe en mindre båt til neste år, og søker 

om utsatt frist for å beholde plassen.  Havnesjef foreslo at vi 

godkjenner dette. tyret slutter seg til havnesjefens forslag. 

 


