
 

 

REFERAT 

Fra styremøte i Harstad Båtforening. 

Nr: 7/2017 

 
Tid 9.november 2017 Sted Karlotbrygga 

  Referent Oddvar Teigland 

 

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

Meldt forfall  

  

Tiltredende  

Kopi sendt  

Neste møte  

 

INNHOLD 
 

Saknr. 

31/2017 

Sak 

Retningslinjer for tildeling av båtplass 

Gruppen presenterte sitt arbeid. Gruppen har gjort et grundig og 

imponerende arbeid. Styrets medlemmer må sette seg inn i 

forslaget, så tar vi om nødvendig en ny diskusjon med gruppa. 

Ansvarlig 

Egen gruppe, Jarle 

Nordahl, Arvid Langås, 

Torstein Dale og Vidar 

Knutsen 

32/2017 Spørsmål om båtlengde på mulig ny kai 

Styret mener foreningens havnereglement er velfungerende, og 

ser ingen grunn til at det ikke skal gjelde for en ev ny kai 6. 

Enstemmig vedtatt. 

 

33/2017 Eventuelt 

Midlertidig plass for leder Georg 

Leder meldte sak om egen situasjon for båtplass og innsendt 

søknad i sommer. Han orienterte også om at han hadde hatt 

 



alternativ plass hos Harstad Marina. Han meldte seg så inhabil, 

og ba havnesjefen orientere styret om de vurderingene som så 

langt er gjort, og hvordan saken skal løses videre. Leder forlot 

deretter møtet. Havnesjefen orienterte om følgende: Georg 

ligger i en plass som var 3.60 og er nå utvidet til 3.90. 

Havnesjefens foreløpige vurdering var å gjøre som han gjør for 

alle som spør – forsøke å hjelpe med en midlertidig løsning i 

påvente av noe mer permanent. Det har også skjedd her. Georg 

får inntil videre ligge i en bås på kai 1. Havnesjefen fikk spørsmål 

om det var mulig å avgjøre spørsmål om plass i dette styremøtet. 

Det var ikke mulig, og havnesjefen skal gjøre en vurdering og 

innstille til neste styremøte.  

Arbeid med å se på ny kai 6. 

Leder Georg og Mona melder seg inhabil i forhold til videre 

arbeid med kai 6. Begge begrunner dette med at de står på 

venteliste for større båtplass.  

Som følge av redusert «mannskapet», må resten av styret 

vurdere hvordan vi skal gjøre det videre arbeidet. Vi tenker til 

neste styremøte, og konkluderer da.  

 


