
 
 

 
REFERAT FRA STYREMØTE 20.10.2021, klubbhuset 
Møteramme: 19.30-21.30 
 

Til stede: Arnt Aleksandersen, Ole-Gustav Årnes, Kjell Konradsen og Siri Flåten 

Forfall: Johannes Bøe 
 
SAKSLISTE: 
13/21: Godkjenning/underskrift av referat fra styremøte 27.09.2021 
Vedtak: Referat fra styremøte 27.09.21 godkjennes. 
 
14/21: Godkjenning av innkalling og saksliste.  
Vedtak: Innkalling og sakslisten godkjennes. 
 
15/21: Oppfølging av saker fra forrige møte 
HavneWeb, gjennomgang av vedtekter og havnereglement, forsikring av 
dugnadsarbeid,  
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 
 
16/21: Økonomi 
Bestilling av Visma eaccounting som regnskapssystem. Ingen oppdatering på 
økonomi. 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering. 
 
17/21:  Informasjon fra havna/ aktiviteter i havna, Kjell informerer 
skjema sikker jobbanalyse, fått nye kort til bensinpumpene, fått kort på SHMIL, fått 
lys i fyrlykta, montering av B-brygga, oppstramming A- og G-brygga, frivillighetsprisen 
i Alstahaug. 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 
 
18/21:  Lønn havnevert 
Vi har hatt en havnevert i forhold til bobilcampen i sommer. Han har tilbudt betaling 
med kort, gitt informasjon om fasiliteter i havna, ulike turmuligheter, turistaktiviteter i 
området, ordnet med søppelkontainere og blomsterkassene, hatt kontroll av lokaler, 
administrert vaskebyrå i forhold til vasking av klubbhus, han har vært der stort sett 
hver dag i perioden 01.05.2021-01.09.2021. 
Vedtak: Det lages en instruks for havnevertens oppgaver til bobilsesongen 2022, 
herunder lønn/godtgjøring. Ansvarlig Siri.  
 
19/21: Arbeidsleder i havna 
Det har vært diskutert om å ha en lønnet arbeidsleder i havna. 
Vedtak: Saken utredes videre i forhold til organisering, oppgaver og kostnader 
knyttet til en stilling som arbeidsleder i havna. Informasjon om oppgaver, organisering 



 
 

etc. innhentes fra dugnadsgjengen og styret. Saken settes opp i oversikten over 
saker til oppfølging med frist 01.02.2022, ansvarlig Johannes. 
 
20/21: Sjøvettopplæring 
Vi har fått en epost fra KNBF om at Sjøfartsdirektoratet lanserer tilskudd for 
sjøvettopplæring for barn og unge. Målet med tilskuddsordningen er å hindre at liv 
går tapt på sjøen, i elver og i nærheten av vann.  
Tilskuddsordningen skal fremme sjøvettvettaktivitet fortrinnsvis ved, i eller på vann og 
er et ledd i det holdningsskapende arbeidet rettet mot sikkerhet ved bruk av fritidsbåt. 
Aktivitetene må være gjennomførte i løpet av 2022. Det må sendes en rapport om 
inntekter, utgifter, balanse og en beskrivelse av gjennomføringen.   
Søknadsfristen er 1. november 2021. Er dette noe vi ønsker å gjennomføre? 
Hvordan kan vi organisere dette? Er dette noe for aktivitetsansvarlig eller er det mulig 
å få noen utenom styret til å ha ansvaret? 
Vedtak: Styret er positiv til å få til sjøvettopplæring. Siri tar kontakt med noen 
medlemmer angående å ha ansvaret for opplæringen. 
 
21/21: Medlemsmøte 
Det ble foreslått å ha et medlemsmøte med gjennomgang av vedtekter og 
havnereglement for å få medlemmenes innspill. Andre saker som kan tas opp på et 
medlemsmøte er gjennomgang av Havneweb og hjemmesiden, forslag til utvikling av 
havna, samt strategi for havna herunder plassering av båter. Styret ser det som 
meget viktig å få innspill fra medlemmene og dugnadsgjengen. Derfor må hele styret 
være med, i tillegg personer fra dugnadsgjengen som vil være de rette personene til 
å svare på evt. spørsmål i saken. 
Vedtak: Overnevnte vedtatt. Siri og Johannes får ansvaret for gjennomføring av 
medlemsmøte i slutten av november.  
Siri tar dissens på at saken om plassering av båter skulle opp som sak på overnevnte 
medlemsmøtet i slutten av november, men heller skulle tas opp som sak på neste 
styremøte. 
 
 
22/21: Eventuelt 
Saker diskutert: 
Strategi for havna herunder plassering av båter 
Skjema angående sikker jobbanalyse. 
Vedtak: Sakene settes opp på neste møte. 
 
 

Arnt Aleksandersen    Ole-Gustav Årnes   Kjell Konradsen   

 

Siri Flåten 


