
 

REFERAT 
Fra styremøte i Harstad Båtforening. 

Nr: 2/2016 

 
Tid 14.3.16 Sted Karlotbrygga 
  Referent Oddvar Teigland 
 
Deltakere Ivar M Nilsen, Oddvar Teigland, Rolf Mobakk Knut Isaksen, Svein-Ole 

Karlsen, Wiggo Hokland 
Meldt forfall Arnulf Hansen 
Ikke møtt  
Tiltredende  
Kopi sendt  
Neste møte  

 

INNHOLD 
 

Saknr. Sak Ansvar for 
gjennomføring. 

2/16 
 

Valg av nestleder 
Ivar ble enstemmig valgt som nestleder i foreningen. 

 

3/16 
 

Oppsummering årsmøte 
Styret mener årsmøtet var positivt, med konstruktiv debatt 
og aktive medlemmer. 
 
Regnskapsregler 
Oddvar T påtar seg å spørre Arnulf Hansen (kasserer) og 
Egil Stene om de kan tenke seg å være med i en gruppe for å 
utrede et overordnet standard for bokføring av 
båtforeningens regnskap. 
 
Dugnad 
Knut I påtar seg å organisere dugnad, men sammen med 
Ivar 
 
Høstvakta 
Wiggo H tar seg av organisering av høstvakta 
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4/16 Tidspunkt for levering av kai 
Styret er enig om 25. april som ønsket leveringsdato for ny 
kai. 

 
Havnesjefen 

5/16 Kjøp av flere timeters utriggere 
Havnesjefen la frem en plan for å øke antallet større 
båtplasser. Denne medfører at vi fjerner inntil fem 
båtplasser fra kai 1. De som ligger der, flyttes til andre 
ledige, tomme fremleieplasser.  Havnejefen tar kontakt med 

Havnesjefen 



de som har fremleieplasser for å spørre om disse vil gi opp 
sine plasser, uten at de dermed mister retten til å ligge i 
havna. Vedtektene sier ingen ting om denne muligheten, 
men styret bestemmer at disse medlemmene ikke mister sin 
havnerett, selv om de frasier seg sine båtplasser.  Styret 
vurderer for neste årsmøte å fremme et forslag til endring i 
vedtektene som klargjør hva som skjer med havnerett 
dersom kaiplass oppgis. 

6/16 Salgspris på gammel kai 
Styret har vurdert pris pr meter brukt kai som ca 25 % av 
nypris – avrundet opp til kr 10 000 pr element à 6 m. To av 
kai-elementene er dårligere enn de andre, og må selges 
rabatert. Utriggere må prises på samme måte – ca 25 % av 
ny pris – avrundet opp til nærmeste hele 1000. 

RM 

7/16 Dispensasjon 
Et medlem har søkt om dispensasjon for fortsatt å ha 
fremleieplass ett år utover fem år. Styret godkjenner dette. 
 
Søknad om båtplass 
Et person har søkt om båtplass. Uklart om vedkommende er 
medlem. Havnesjefen sjekker opp sammen med kasserer. 
 
Sak fra Ernst Horsevik 
Anmodning om at styret tar affære overfor medlemmer som 
ikke etterser båtene sine. RM tar kontakt med Ernst. 
Forholdet må være avklart ila sommeren. 
 
På generelt grunnlag tar Rolf kontakt med havnevesenet og 
ber om råd. Styret tenker videre på alternative løsninger på 
slike saker. 
 
Opprydding havna 
Styret setter pris på forslaget.  Rolf M følger opp. 
 
Merking av lodd og fortøyninger 
Styret vedtar enstemmig å akseptere tilbud fra Harstad 
Sportsdykkerklubb om oppmåling og merking av 
fortøyninger og lodd. 
 
Bortplasserte båter på opplagsplassen 
Knut I og Rolf M følger opp fem båter som står på 
opplagsplassen. 
 
Strøm og kupler 
Styret besluttet kjøp av tre søyler, hvorav to skal ha 
vannpost. Da unngås forhåpentligvis kabler på tvers over 
kaiene. Vi kjøper også tre nye kupler for montering på 
dagens master. 
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Harstad 14. mars 2016  
Oddvar Teigland (sign.) 


