
 

 

REFERAT 

Fra styremøte i Harstad Båtforening. 

Nr: 3/2016 

 
Tid 9.9.16 Sted Karlotbrygga 

  Referent Oddvar Teigland 

 

Deltakere Ivar M Nilsen, Oddvar Teigland, Rolf Mobakk Knut Isaksen, Svein-Ole 

Karlsen, Wiggo Hokland, Arnulf Hansen 

Meldt forfall  

Ikke møtt  

Tiltredende  

Kopi sendt  

Neste møte  

 

INNHOLD 
 

Saknr. Sak Ansvar for 

gjennomføring. 

13/16 

 

Styreleder orienterte 

Vi har hatt noe problemer med drift av slipp i begynnelsen av 

sesongen. Etter hvert har det gått seg til. 

Vi har hatt store problemer med driften av tankanlegget, men 

har nå fått byttet kortleser, strømforsyning mm, slik at det bør 

gå greit nå. Vi har solgt bra med drivstoff sammenlignet med 

tidligere pr. 

Formann hadde ellers ingen kommentarer. 

 

 

 



Innbrudd 

En forvirret mann har brutt seg inn på båter på kai en, to og tre. 
Politiet har funnet karen. Små skader. 

Formann og havnesjef forsøker å få fjernet flere av de gamle 

vrakene som står hensatt på planet. 

Vi har fått forespørsel om å være med på «Strandryddeaksjonen 

17. sept. 16». Formann har foreslått at vi påtar oss å rydde 

Måga. Det vi må bidra med, er transport av folk til Måga, og så 

rydde i dunger. Havnevesenet fjerner.  OT sjekker m Anne Lise 

Knudsen om vi kan få låne kaiplass for båter under 

ryddeaksjonen.  Havnesjefen sender ut SMS til medlemmene om 

ryddeaksjon. Oppmøte kl 11.00. 

Vedr havna i sentrum. Formann har hatt møte med Torleif 

Jørgensen, Dragøy, Havnesjefen med flere.  Flytemolo er 

bestemt. Torleif Jørgensen skal foreslå et skriv som formann og 

han skal se på. 

14/16 Kasserer orienterte om dårlige betaler 

Medlemmer som ikke betaler og har oversittet frister, og som er 

purret og fulgt opp – sies opp.  Kasserer har fire navn som må 

følges opp, og som i utgangspunktet skal meldes ut. Styret er 
fornøyd med kasserers innsats. 

 

15/16 Dugnad, arbeid som må gjøres i høst 

Leder har satt opp en liste for arbeid som bør gjøres. 

Knut og Rolf følger opp rekkverk.  Rolf følger opp utsett lodd 

sammen med Arnt/ dykkerklubben. SO følger opp rydding 
garasje sammen med slipgjengen.  

Slipe gulv. 

Styret diskuterer om dette hører inn under driftskostnader.  AH 

sier det er rom på budsjettet. Styret besluttet etter noe 

diskusjon at dette hører inn under ordinær drift,  og at styret kan 
beslutte å bestille gulvslip. Rolf følger opp. 

Lås strømkontakter 

Kaiformenn monterer låsene på kontakter.  Om de trenger hjelp, 

må de selv be om denne fra medlemmene. 

 

 

16/16 Medlemsmøte 

Tema: Sissel Annie Olsen forespørres om akuttskader, 

frostskader. Flere forslag mottas med takk. 

 



Rolf foreslo onsdag 12.okt.  Vedtas 

Høstfest foreslås mot slutten av oktober. Arr komiteen anmodes 
om å arrangere. 

17/16 Havnesjefen orienterer 

Båtplasser: 

Fortsatt stort trykk. Totalt 82 på ventelista. 

Hittil i år har vi fått 16 nye båter i havna. Vi har 6 ledige plasser. 

Totalt er det tildelt 23 faste plasser. En del mindre plasser er blitt 

ledig. Totalt fire plasser er tatt bort. 

17 på venteliste for større plass. 

 

Havnesjef ønsker ny tlf m nytt ab. Ok Kasserer og Rolf sjekker 
hvilke andre abonnementer vi har og hva vi trenger av ab. 

 

18/16 Kasserer orienterer 

Vi styrer mot overskudd.  Styret er tilfreds med 
økonomistyringen. 

 

19/16 Eventuelt 

Båter med for høy fart i havna 

Rolf tar kontakt med havnevesent for å forespørre om regler og 
mulighet for skilting av fartsgrense i havna. 

Forlatt båt i havna 

Havnesjef tar kontakt vedr forlatt båt på kai 3. Båten må bort før 
vinteren. 

 

 


