
 

 

REFERAT 

Fra styremøte i Harstad Båtforening. 

Nr: 2/2018 

 
Tid 26. februar 2018 Sted Karlotbrygga 

  Referent Oddvar Teigland 

 

Deltakere Rolf, Oddvar, Ingar, Kåre, og havnesjef 

Meldt forfall Arnulf og Mona 

  

Tiltredende  

Kopi sendt  

Neste møte  

 

INNHOLD 
 

4/2018 Velkommen og innleder 

Rolf ønsket velkommen til gamle og nye styremedlemmer. Han 

trakk opp rammene for ønske om arbeidsform i styret. Han 

ønsker åpenhet, stor takhøyde og et godt miljø. 

Rolf ønsker bedre styrereferat, og at de skal raskt ut til 

medlemmene. Sekretær er enig i at referatene skal raskt ut, men 

påpekte at referatene er vesentlig fyldigere enn de var tidligere. 

Protokoll skrives fortløpende under møtet, og ev tilføyelser 

legges til. Dersom det ikke praktisk lar seg gjøre, sender vi 

protokoller rundt på epost. Sekretær ønsker å legge en utskrift 

av protokoll på «underhuset».  

Styret sluttet seg til dette ønsket. 

Ansvarlig 

Rolf 

5/2018 Valg nestleder  



Rolf har foreslått at Mona trer til side som nestleder, og at Kåre 

tar på seg rollen som nestleder. Kåre har uttrykket at dersom 

Mona syns det er greit kan han påta seg valget. Rolf har snakket 

med Mona, som ikke har motforestillinger. 

Kåre ble valgt som ny nestleder. 

 

6/2018 Sak om utredning havn 

Havnesjefen orienterte om at han var i gang med arbeidet med å 

få nedsatt gruppa. Han er godt i gang, og legger opp til en kort 

orientering på førstkommende medlemsmøte. 

Den gyldne propell 

Årsmøtet ba om å få satt i gang arbeid med å relansere Den 

gyldne propell.  

Rolf meldte seg frivillig til å ta denne saken videre. 

Generelt om årsmøtet 

Årsmøtet generelt forløp rolig og ryddig, uten store diskusjon.  

 

7/2018 Fordeling av oppgaver 

Miljø: Kåre Mæhre 

Dugnad: Mona Jensen ble foreslått. Rollen skal være å 

tilrettelegge for dugnadene.  

Høstvakta: Ingar Paulsen og Vidar Dinesen 

 

 

8/2018 Bunkersanlegget 

Styret er enig om at vi trenger bedre inntjening på drivstoff. Det 

ble foreslått å øke påslaget til kr 1,10 for både diesel og bensin. 

Vi går bort fra ordningen om å beregne gammel pris på rest på 

tanken.  Oddvar meldte seg frivillig til å se på volum, fordeling på 

kredittkort og innskuddskort mv sammen med bunkersansvarlig. 

Enstemmig vedtatt. 

OT 

9/2018 Havnesjefens time 

Havnesjefen orienterte litt om pågående og kommende 

oppgaver, blant annet: 

 Utbedring av resten av parkerings/ opplagsplass 

 Festeavtale – tas på neste styremøte 

 Mudring må ses i sammenheng med prosjekt 

 Gjennomgang alle brannslokningsapparat, alle godtkjent 

 



 Kort orientering om tankanlegg og justervesenet 

 Oppfølging småbåtregisteret 

 Søknad om større båtplass fra et medlem. Havnesjefen 

har orientert om at vi ikke har ledig plass nå, og at han 

settes på venteliste jfr reglene om tildeling av båtplass. 

 Stoppekranene til kaiene mv. Vi har fått pris fra ett 

rørleggerfirma. Ingar innhenter pris fra et par stykker til. 

Oddvar påtar seg å ta dialogen med Nordic. Rolf sjekker 

med Gjensidigestiftelsen om ev tilskudd. Prosjektet 

gjennomføres snarest, og i samarbeid med husstyret. 

 

10 Eventuelt 

Kurs for hjertestarter 

Kåre sørger rengjøring ifm kursene. 

 

 

 


