
 

 

REFERAT 

Fra styremøte i Harstad Båtforening. 

Nr: 5/2017 

 
Tid 12.september 2017 Sted Karlotbrygga 

  Referent Oddvar Teigland 

 

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

Meldt forfall Arnulf 

  

Tiltredende  

Kopi sendt  

Neste møte  

 

INNHOLD 
 

Saknr. 

17/2017 

Sak 

Status vedlikehold 

Havnesjef orienterte. 

 Sjarken ble ikke tatt 

 Reparasjon ble startet på dieselkai 

 Fundament og tak må lages for nytt søppelskur 

 Kai tre må strammes opp. 

 Dekke på landgang på kai 5 må skiftes, 

Resterende av dugnadslista ble gjennomført på dugnaden. 

Arbeid med strømsøyle på parkeringsplassen er startet.  

 

Ansvarlig 

Havnesjef 



18/2017 Planlegging ny dugnad 

27. september blir det ny dugnad. 

Georg, Oddvar, Ingar og havnesjef møtes i forkant og setter opp 

dugnadsliste. Møte 19.sept kl 18.00  

Dugnad starter kl 17.  

 

Georg, Oddvar, Ingar og 

Havnesjef 

19/2017 Hjertestarter 

Røde kors har kapasitet til å kjøre kurs på hjertestarter. 

Vi har anskaffet hjertestarter og standardisert merking. 

Hjertestarteren blir hengt opp i gangen utenfor underhuset. 

Kåre 

20/2017 Instruks for tildeling båtplass 

Saken ble diskutert. Følgende er/ blir spurt om å sitte i utvalg: 

 Vidar Knutsen (tidl havnesjef) forespurt og svart ja 

 Torstein Dale, (tidl havnesjef) forespurt og svart ja 

 Jarle Nordahl – havnesjef spør 

 Stein Ole Pedersen- havnesjef spør 

 Arvid Langås – havnesjef spør 

Fire personer, de konstituerer seg selv. Lager innstilling til styret. 

Utvalget bes levere innstilling innen 15. november 2017. 

Havnesjef 

21/2017 Vurdering bruk av arealer i indre havn 

Vi jobber videre med dieselkai og ulike alternativ. 

OT og havnesjef 

22/2017 Ny garasje 

Det er foreslått av vi ser på mulighet for å prosjektere og 

finansiere ny garasje. Målet er å få prosjektet inn på 

investeringsbudsjettet for førstkommende årsmøte. 

Leder og havnesjef 

23/2017 Andre etasjen 

Evy har spilt inn at stoler skulle vært renset. Vi ber huskomiteen 

komme med behov og så vurderer vi saken på nytt på neste 

styremøte. 

Vi forespør antikvarisk råd om mulighet for sliping av gulv. 

Samtidig ber vi om pris fra Bogstrand på sliping og lakking. 

OT 

24/2017 Eventuellt 

Miljø 

Miljø – vi må få en ordning på rydding og tømming av søppel på 

slippen og i miljøboden. 

Kåre og styret 



 

Vi beslutter at slipp-gjengen fra neste valg får som oppgave å 

skifte søppelsekker på slippen.  

Miljøansvarlig har hovedansvar, ved hans behov/ ferie/ fravær 

gir han beskjed til en av de andre i styret som tar et tak. 

 

Utmerkelse for medlemmer 

Innspill fra Torleif Jørgensen og Rolf Varmedal om mulighet for å 

tildele medlemmer litt heder og «den gyldne propell».  

Georg setter seg inn i forslaget og legger dette frem på første 

medlemsmøte for å «lodde stemningen».  

Medlemsmøte 

Vi har medlemsmøte onsdag 8. november. Vi tenker på tema og 

tar imot innspill til neste styremøte. 

   

 


