
 
 

REFERAT FRA STYREMØTE 09.06.2021 

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

Forfall: Mikal Skulstad  
 
Før møtet en innledning angående samarbeid med Kom og Dans, avdeling 
Sandnessjøen.  
  
 
SAKSLISTE: 
1. Godkjenning/underskrift av referat fra styremøte 27.05.21 
Vedtak: referat godkjent og underskrevet 
 
2. Fast agenda på styremøter 
Momenter:  
1. Underskrift av referat 
2. Godkjenning av innkalling og saksliste. Sendes ut senest en uke før møtet. 
3. Oppfølging av saker fra forrige møte 
4. Økonomi 
5. Informasjon fra havna/ aktiviteter i havna 
6. øvrige saker 
7. Evt. 
Nummererer sakene fortløpende, slik at vi ikke har samme saksnummer på ulike 
saker. Men vi har samme saksnummer dersom en sak går igjen over flere møter. 
 
Oppfølgingssaker i et eget dokument med frister. 
 
Vedtak: Styret har en fast agenda lik overfor. Sakene nummereres fortløpende med 
oppstart av nummerering fra og med neste styremøte. Oppfølgingssaker lages i et 
eget dokument med ansvarlig og frister. 
 
3. Havnesystem: 
Vi har tidligere fått tilbud fra to havnesystem, Havneweb og HavnaMi. Vi hadde tenkt 
å avvente hvilket havnesystem KNBF velger, KNBF har ikke avklart dette enda. 
 
Vedtak: Vi inngår kontrakt med Havneweb som havnesystem. Siri Flåten tar kontakt 
med administrator i Havneweb. Siri Flåten, Johannes Bøe og Bjørn Zachariassen blir 
administratorer av havnesystemet til systemet er opprettet.  
 
4. Havnereglementets pkt. angående forsikringskrav og båtplass 
Momenter:  
 
VURDERING AV FORSIKRINGSKRAV 



 
 

Styret ble bedt av årsmøtet å vurdere om havnereglementets punkt om 
forsikringskrav, praktisering/erfaring og mulighet til kontroll er tilfredsstillende. Styret 
bes også vurdere om fast båtplass ikke tildeles før båt er registrert og dokumentasjon 
på forsikring er oppfylt.  

Havnereglementet pkt. 1:   Medlem som skal tildeles plass i havna, må ha båten  

- registrert i småbåtregisteret/skipsregisteret/merkeregisteret for fiskebåter/NOR som 
eneeier/hovedeier på den plassen som er tildelt 

- Ansvarsforsikret 

Ved søknad om båtplass i foreningen gjøres dette på eget skjema, hvor en fyller ut 
registreringsnummer på båten og navn på forsikringsselskap. En må også signere på 
at en har lest foreningens havnereglement. 

Ikke alle som tildeles båtplass har kjøpt båt, og det kan derfor være åpne felt i 
registreringsskjema. Det er også mulighet for å si opp en forsikring, eller skifte 
leverandør etter en har fått tildelt båtplass. 

Sekretæren følger opp om båten har synlig skilt når den kommer i havna. Ellers har 
vi ingen ekstra oppfølging. 

I og med at forsikringsvilkårene gir svært dårlig dekning for ansvar har en ikke 
prioritert dette arbeidet høyere. En viser til vår hjemmeside ang generell dekning ved 
ansvar. 

Vedtak: Styret finner det naturlig at medlemmer søker og får tildelt båtplass før de 
kjøper båt. Styret anser havnereglementets pkt. om forsikringsdekning, og oppfølging 
av dette som å være tilfredsstillende, og ønsker derfor at båtplasser tildeles slik det 
praktiseres nå. Nytteverdien av bedre oppfølging vil være svært liten i forhold til 
arbeidet som må ytes. 

 
 
5. Strømsøyler 
Momenter:  
Arnt Aleksandersen har vært i kontakt med Tor Roger Hansen og avventer skriftlig 
tilbud angående kostnader for anskaffelse av utvidet tilgang til strøm. 
 
Vedtak: Arnt Aleksandersen får inn skriftlige tilbud fra Sinus og Mathisen drift.   
Saken legges inn i en handlingsplan. 
 
6. Belysning/refleks i innseiling til havna 
Momenter:  



 
 

Arnt Aleksandersen har hatt kontakt med Kystverket i forhold til oppsetting av refleks 
i havna. Han har ikke fått kontakt med rette vedkommende. 
Vedtak: Saken følges opp på et senere møte. 
 

7. Oversikt over parkeringsplasser 
Momenter: ønske om oversikt over parkeringsplasser i havna. 
Alstahaug kommune har vedtatt skiltplan for parkering. Vi får oversikten avmerket i et 
kart. 
Vedtak: Johannes lager et kart over havna som legges på hjemmesiden. 
 

8. Plassering av båter: 
Momenter:  

Årsmøtet har vedtatt at styret legger frem et forslag om strukturering av hvilke båter 

som skal ligge hvor. Struktureringen skal som minimum ta hensyn til størrelse, 

herunder at like størrelser ligger på samme brygge. Herunder er det en begrensning i 

havna på dypgående som også skal tas hensyn til i struktureringen. 

Struktureringsforslaget fra styret skal foreligge til årsmøtet i 2022. 

 

Årsmøtet ber om at styret vurderer å ikke ha båter liggende ytterst på hver pir. Dette 

grunnet innseiling av større båter med begrenset plass. Dette utgjøre en 

sikkerhetsrisiko.  

For større båter er dette en reel utfordring og ikke minst hindrer dette god siktforhold 

når båter går inn og ut av havna. Saken ble drøftet på siste styremøden den 27.5.21 

 

Havna vår er etter hvert blitt stor og vi har mange båtplasser med tilhørende 

bygninger. For å holde god oversikt over vedlikehold og nyinvestering i brygger, bygg 

og anlegg er det derfor viktig at vi har en langsiktig plan for hvordan dette skal skje. I 

denne sammenheng er det også naturlig å se på organisering av havna og behov for 

midler til gjennomføring.    

En god havnestrategi bør ha varighet på minimum 10 år og være godkjent av 

årsmøtet. Styret bør vurdere om dette er noe styret selv skal drive frem, eller om en 

skal sette ned en arbeidsgruppe for å legge frem et forslag. 

Et utgangspunkt for en havneplan kan være:  

 - Hvordan ønsker vi at havna vår skal være om ti år 

 - Status og fakta i dag 

 - Organisering og vedlikehold 

 - Investeringer 

 - Økonomisk  

 

Vedtak:  

Styret anser dette for å være en av de viktigste oppgavene for et styre og iverksetter 

arbeidet i egen regi. Dersom det blir behov for det benytter en eksterne 

ressurser/medlemsmøter. 



 
 

Sikkerheten i havna er viktig og styret ber derfor om at tildeling av plasser i 

innseilingen kun skjer der det er god plass, og helst til små/lave båter. 

 
 

9. Eventuelt:  

1. Samarbeid med Kom og Dans avd. Sandnessjøen 

Vedtak: Kom og Dans avd. Sandnessjøen gis mulighet for dans i havna. Kom og 

Dans er ansvarlig for arrangement, herunder gjeldende smittevernregler. Roy Tore 

Toresen tar kontakt med Ole-Gustav Årnes angående datoer. 

 

 

 

Kjell Konradsen  Arnt Aleksandersen  Ole-Gustav Årnes 

 

 Johannes Bøe  Siri Flåten 
 


