
 

 

Årsmelding for regnskapsåret 2021 (det 55. driftsår)  

Styret har i perioden 01.01.21-04.21 bestått av:  

Leder       Arnt Aleksandersen 

Nestleder/havnesjef   Kjell Konradsen  

Økonomiansvarlig        Johannes Bøe 

Sekretær      Bjørn Zachariassen  

Styremedlem     Roger Hansen 

Vararepresentant    Siri Flåten 

 

I perioden 04.21-31.12.21 

Leder       Arnt Aleksandersen*  

Nestleder/havnesjef   Kjell Konradsen * 

Økonomiansvarlig        Johannes Bøe 

Sekretær      Mikal Skulstad*, permisjon fra 01.07.21 

Siri Flåten, 01.07.21 (Bjørn Zachariassen har bistått hele 

året) 

Styremedlem     Ole-Gustav Årnes  

Vararepresentant      

 

*På valg 2022  

  

Møter   

Årsmøtet ble avholdt på Kulturbadet 21.04.21, 55 medlemmer til stede. 

Det har vært avholdt 9 styremøter i 2021. Referat kan du lese på hjemmesiden 

www.ssjbf.no/Møter/Styremøter.  

Noen saker som har vært tatt opp:  

- Regnskapssystem, vi har inngått avtale med Visma eAccounting. 

- Havnesystem, vi har inngått avtale med Havneweb. 

- Kjøp av tomt,  er kjøpt i januar 2022 

- Belysning av innseiling, Kystverket kontaktet og det vil bli montert lys på enden 

av moloen på landsiden i løpet av 2022. 

- Fordeling av båter i havna. Styret har drøftet  forslaget som kom fra årsmøte 

2021. Slik havna er nå er det ikke mulig å omstrukturere havna blant annet på 

grunn av dybdeforhold.  Det var planlagt å ha et medlemsmøte i november. På 

grunn av økningen i coronasmitte i Alstahaug, ble det ikke gjennomført. Vi 

arbeider videre med saken som skal ferdigstilles til årsmøte i 2023. 

 

-  Havnevert, instruks/oppgaver, lønn. Saken behandles ferdig i 2022 

http://www.ssjbf.no/Møter/Styremøter


 

-  Lønnet arbeidsleder, saken tas opp på årsmøtet 2022 

 

-  Endring av vedtekter og havnereglement, vi gjør en tilpasning i forhold til hva 

som tilhører vedtekter og hva som bør reguleres i havnereglementet. Saken 

legges frem på årsmøte i 2022. 

 

- Leidere på bryggene, det anskaffes en til hver brygge 

 

Momskompensasjon  

Vi fikk kr. 48 291,- i momskompensasjon for 2020.  

  

Lørdagskaffe  

Lørdagskaffen vinterhalvåret har vært benyttet av vårt mer eller mindre ”faste 

publikum” på ca. 10-15 medlemmer, og skapt et viktig sosialt miljø i havna utenom 

selve båtsesongen. Også i 2021 har dette vært begrenset pga. koronaen.  

  

Aktivitet i havna   

Selv med koronaen har aktiviteten vært ca. som før.  

-  Produksjon av nye utriggere og brygger.  

- Påbegynt oppgradering av B-brygga og en del av E-brygga  

-  Oppstramming A- og G-brygga,  

-  Nye fortøyninger, inkludert kontroll og diverse vedlikehold av fortøyninger   

-  Skjema for sikker jobbanalyse er innført i forhold til HMS for dugnadsgjengen. 

-  Fyrlykten er satt opp på plattingen og vi har fått lys i den. 

-  Idemyldring angående nyrekruttering til dugnadsgjengen 

- Montering av to kummer for overløpsvann på parkeringsplassen.  

- Diverse fyllmasse/planering sør for miljøboden, på bobilplassen og på 

parkeringsplassen nord for klubbhuset.  

-  Asfaltering .  

 

 

 

 



 

Dugnad  

Stor takk til dugnadsgjengen som også i 2021 bidro med samme innsats som før: 

Usikkert antall timer, men vi regner med ca. 3000+ timer - fordelt på 12-13 

medlemmer inkl. to elektrikere, dykker, rørlegger og data-ansvarlig.  

Noen medlemmer har vært innkalt til raking, kantklipping og kosting. 

 

Frivillighetsprisen 

Sandnessjøen båtforening fikk utdelt frivillighetsprisen for 2021, utdelt av 

Sandnessjøen Næringsforening. 

 

Bobilcamp/gjestebrygge 

Stor takk til Jarle Pedersen som påtok seg å være både formiddags- og 

ettermiddagsvakt det meste av sesongen. Jarle melder om svært gode 

tilbakemeldinger, og fornøyde bobilgjester.  Som i 2020 hadde vi stor økning i antall 

gjestedøgn av bobiler. I 2021 fikk vi betalingsterminal slik at det er mulig å betale 

med kort. 

Bobilplassen fikk 3.plass kåringen «Norges beste bobilplass 2020». Arrangert av Din 

Fritid og Norsk Bobilforening.  

 

Strøm  

Pr. 31.12.21 var det 71 brukere med strømmåler.  

 

Medlemmer   

Pr 31.12.21 er det  588(569) medlemmer i foreningen.  

 

Båtplasser  

Plasser: 481 (478) ved utgangen av året. 9 ligger på midlertidig plass. 

 

Venteliste:  

Pr. 31.12.202 er det 34 (38) som venter på båtplass, enten nye eller som venter på 

endret plass. «Alle» størrelser, 12 til 40 fot.  

  


