
 

 

REFERAT 
Fra styremøte i Harstad Båtforening. 

Nr: 3/2016 

 
Tid 10.05.16 Sted Karlotbrygga 

  Referent Rolf M. Mobakk 

 

Deltakere Arnulf Hansen, Ivar M Nilsen, Rolf M. Mobakk,  Knut Isaksen  

Svein- Ole Karlsen 

Meldt forfall Oddvar Teigland, Wiggo Hokland 

Ikke møtt  

Tiltredende Trond Fjellsaune 

Kopi sendt  

Neste møte  
 

INNHOLD 
 

Saknr. Sak Ansvar for 

gjennomføring. 

8/16 

 

Havnesjefen orienterer. 

Utfordringer med traktorkjøring. To av de som er valgt kan 

ikke stille opp slik det er nødvendig. Ene har trukket seg 

helt fra båtforeningen. Vi vil prøve å få nye traktorkjørere 

og vil love dem båtplass dersom de påtar seg å kjøre. 

 

Problemer med at enkelte båteiere står på slippen lenger en 

forutsett, uten å si i fra. For ettertiden vil slike båteiere bli 

belastet med et utsettingsgebyr for alle dager båten står oppe 

ut over utsettingsdager. 

Trond Fjellsaune var tilstede da disse to saker ble diskutert. 

 

Havnesjefen orienterte litt om tildeling av båtplasser, svært 

få på framleieplass.  

Havnesjefen 

9/16 Dugnad 2016. Dato onsdag 1.juni kl. 1800 og utover 

kvelden. 

Ansvarlig for dugnaden er Knut Isaksen og Ivar Nilsen. 

Rolf tar kontakt med arrangementskomiteen om bevertning. 

Rolf sørger for oppslag i havna og det vil bli satt oppslag 

med arbeidsliste i god tid før dugnaden. 

Havnesjefen vil avholde møte med kaiformennene der det 

vil bli orientert om dugnaden. 

 

Knut Isaksen 

Ivar Nilsen 

10/16 Medlemsmøte avholdes 8.juni kl. 1800. 

Tema : Sissel Annie Olsen vil bli forespurt om å orientere 

om frostskader og akuttskader. Harstad Marina vil bli 

forespurt om å vise fram utstyr. 

 

Leder 



11/16 Økonomi. 

Så langt i år ser det meste ut for å være greit med vår 

økonomi. Noen medlemmer har ikke betalt økningen av 

innskuddet og noen har heller ikke betalt havneleie for i år. 

Det blir sendt purring i nær framtid.  

 

12/16 Eventuelt. 

Styret er svært fornøyd med den nye kai 1. Arbeidsinnsatsen 

har vært imponerende av de involverte. Det gjenstår kun 

strøminstallasjoner. Gjennomføringen fra levering av kaien 

til fullført utlagt kai, har gått helt etter planen, selv om kaien 

ble levert 5 dager før avtalt leveringstidspunkt. 

Styret vil takke alle som har vært involvert i arbeidet, og 

spesielt takke de som har stillet hver dag og utført et 

imponerende arbeid. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hagan, sen kveld  2016-05-10  

Rolf M. Mobakk  sign. 


