
 
 

 
REFERAT FRA STYREMØTE 25.11.2021, klubbhuset 
Møteramme: 12.00-14.00 

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

Bisittere: Noralf Martinsen og Alf Jenssen 
 
SAKSLISTE: 
23/21: Godkjenning/underskrift av referat fra styremøte 20.10.2021 
Vedtak: Referat fra styremøte 20.10.21 godkjennes 
 
24/21: Godkjenning av innkalling og saksliste.  
Vedtak: Innkalling og sakslisten godkjennes 
 
25/21: Oppfølging av saker fra forrige møte 
HavneWeb, gjennomgang av vedtekter og havnereglement, kjøp av areal koster ca. 
150 000, jobber med kartlegging av grunnforhold 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 
 
26/21: Økonomi 
Kort gjennomgang i forhold til inntekter og utgifter så langt. God likviditet. 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 
 
27/21:  Informasjon fra havna/ aktiviteter i havna, Kjell informerer 
- møte med KNBF Nordland; ny forsikringsavtale med Tryg, mulighet for 
styreforsikring, mulighet at forsikringsselskapet kan komme på et medlemsmøte, 
jobbes med rabattavtaler på andre områder som medlemsfordeler, oppnevnt en 
representant for medlemsverving i KNBF Nordland,  
- Utskifting av brygger, jobber med 2. seksjon på B brygga 
- nyrekruttering til dugnadsgjengen, hvordan få dette til? 
- Bjørn fortsetter med utdeling av strømmålere. 
Vedtak: Informasjonen tas til orientering 
 
28/21:  Strategi for havna herunder plassering av båter 
Vi ser det som meget viktig å få innspill fra medlemmene og dugnadsgjengen. Derfor 
må hele/deler av styret være med. I tillegg er det ønskelig med personer fra 
dugnadsgjengen som vil være de rette personene til å bidra med informasjon om 
forhold i havna. Sigvald og Noralf ønsker å være med på utarbeiding av strategi for 
havna. 
Innspill fra dugnadsgjengen: Det er veldig grunt inne i havna. Det bygger seg opp 
med sand innerst i havna hele tiden pga. havstrømmer og sand som rotes opp ved 
inn og utkjøring av båter. Det er ingen mulighet for å forlenge moloen slik at vi kan 
forhindre at havstrømmer fyller havna med sand. Er vanskelig å ordne bryggene slik 
at båter av samme størrelse ligger på samme brygge, spesielt for de store båtene.  



 
 

Tidligere innspill: 
Dugnadsgjengen har følgende kommentar: 
Dybdeforhold 
Havna er meget grund enkelte/flere plasser. Det gjelder inn og ut fra M-brygga i sør, 
og fra innerst til ytterst på flere brygger. 
På lavvann kan dybden være mindre enn 1 meter. 
Vi mener det er problematisk å få til en strukturering som nevnt i forslaget uten at det 
blir mudret først. 
Vi har snakket om mudring, men ikke i det omfang som trengs for en slik 
omorganisering. Ellers ser vi for oss at det må bli liggende både store og små båter 
på samme brygge som i dag. Hvis ikke vil neppe havna kunne bli utnyttet optimalt, 
noe som har vært vår strategi opp gjennom årene. 
 
Like størrelser på samme brygge 
De største båtene på en og samme brygge? Fortøyninger må i så fall vurderes og ev. 
forsterkes. Det samme med diverse utriggere. 
Har vi folkene som skal gjøre jobben? Har vi økonomi til dette? 
 
Forslag fra dugnadsgjengen om ting som bør gjøres i havna fremover: 
- mudring,  
- skifte av 6 m på innerste del av bryggene 
- mange pirer som må skiftes ut 
- flytting av pirer på bryggene fordi det er for smalt som båtplass til de fleste båter 
- brygger til småbåter/scooter, må pæles, vi har brygger, men må fikses med flyterør. 
 
Hva er en strategiplan? Hvor vi vil hen? hvor vil vi være om 5 år. Like mange båter? 
bygge ut havna? Bygge ny miljøbod? Plan for bare bryggene? Strøm? ta med 
andre;momenter; eks. rydde på land, pynte i havna, få inn innspill fra medlemmene? 
Skal økonomi være med? skal den inneholde hvem som skal gjøre det? skal det 
være en konkret plan? Skal vi ha en årsplan? Det finnes en tidligere plan,  
 
Vedtak: Arnt sender de gamle planene til styret. Innspillene fra dugnadsgjengen, fra 
styremøtet  i tillegg til de gamle planene tas med i det videre arbeidet. Gruppen som 
utarbeider forslag til strategi består av Sigvald Larsen, Noralf Martinsen, Kjell 
Konradsen og Johannes Bøe. De fremlegger forslag til strategi for havna for styret i 
begynnelsen av februar.  
 
29/21: Skjema angående sikker jobbanalyse. 
Vi har fått forsikring for personer som jobber i havna. For en gruppe inntil 10 personer 
som er over 70 år. For at forsikringen skal gjelde under arbeid må det fylles ut et 
skjema; sikker jobbanalyse, sja-blad. 
 
Vedtak: Før dugnad/arbeid settes i gang i havna skal det vurderes om det er 
nødvendig å gjennomføre en Sikker Jobb Analyse, SJA. Hver enkelt som deltar på 
arbeid i havna er ansvarlig for at en vurdering blir foretatt. Arbeidsleder følger opp at 
dette blir gjort. Båtforeningens veiledning legges grunn ved vurderingen. 



 
 

Arbeidsleder sender SJA til post@ssjbf.no eller leverer denne til foreningens 
sekretær.  Alle mottatte SJA skal lagres i mailsystemet i minimum ett år. 
  
Vedlagte veiledning godkjennes som Sandnessjøen Båtforening sin veiledning. 
 
 
06/21: Vedtekter og havnereglement 
Vi har fått et forslag fra KNBF med generelle vedtekter. Disse må tilpasses oss. Det 
som da går ut fra dagens vedtekter overføres til havnereglementet. Vi må se på 
hvilke punkter i dagens havnereglement som bør endres. KNBF foreslår at vi sender 
forslag til vedtekter og havnereglement tilbake for en gjennomgang av der før det 
legges frem for årsmøtet. 
Vedtak: Siri Flåten utarbeider forslag til vedtekter og havnereglement. Forslaget 
sendes til styret for innspill. Endelig forslag sendes KNBF for gjennomgang. 
 
31/21: Eventuelt 
Ingen saker 
 
 
 

Arnt Aleksandersen    Ole-Gustav Årnes  Johannes Bøe   

 

Kjell Konradsen   Siri Flåten 
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