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ÅRSBERETNING FOR A/L LØKTA 2007  
 
 
 
 
Det har vært avholdt 2 styremøter i 2007. 

- Første møte ble holdt i april. Dette behandlet i hovedsak økonomien, aktuelle gjøremål 
vdr. Vedlikehold og nødvendige innkjøp. 

- Økonomien fulgte i hovedsak budsjetteringen bortsett fra noe for høyt forbruk på 
vedlikehold/rekvisita. Dette hadde sin årsak i en faktura fra 2006 som feilaktig først 
var sendt TSF. 

- Nødvendig vedlikehold: Skifting av ca. 40 m kaiplank, boning (behandling) av gulv i 
2. etasje, male/rep. av vogna, reparere diverse hengsler i koppeskap samt feste en del 
av rekkverket i trappa.  

- Nødvendig innkjøp: Ekstra kaffetrakter, videoprojektor, stoler til 2. etg.,  
 
Andre møte ble avholdt i oktober. Saker der var tildeling/gjennomføring og betaling for 
dugnader, utleieaktiviteten, Løkta som organisasjon samt vikar for daglig leder. 
 
- Dugnader: Jollegruppa har aktive foreldre som påtar seg en god del arbeide. Gruppa 

får 5000,- for arbeidet i 2006 og dugnaden i 2007 som ennå ikke var utført, ble prissatt 
til 15.000,- (Behovet for skifting av kaiplank ble nå antatt å være ca. 100 m.) 

- Utleieaktiviteten har passert kr. 140.000,- så Løkta må registreres for skatt. 
- Løkta blir nå registrert i Brønnøysundregistrene. 
- Daniel hadde planer om en mnd. ferie på slutten av året. Ingelin Nilsen (ikke Johnsen 

som anført i ref. fra møtet) vikarierer for han. 
 
 
For øvrig har Kartverket/Kystverket (?) satt opp skilting vdr. Vannledningen fra DS-kaia 
og til Løkta. 
 
Foruten daglig leders, Daniel, tilsyn og arbeide for Løkta har den nye kassereren, Håkon, i 
tillegg til ajourhold av regnskapet, vist stor omsorg for Løkta med en rekke praktiske 
gjøremål i løpet av året. 
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Regnskapsåret for Løkta er november – oktober. Årsplan og rapport har fulgt samme 
periode. Siden mesteparten av dugnadsaktiviteten i 2007 er blitt gjennomført i november 
hører den formelt til i neste årsrapport, men nevnes her som en praktisk opplysning i 
forhold til forventet aktivitet i 2007. 

 
Utført i november: 

 Vasket vegger og tak, støvsugd plater, 2.etg. 
 Skurt gulv 2.etg, behandlet med porefyller, inkl trappa. 
 Malt trappeoppgang. 
 Justert alle skapdører i trappeoppgang. 
 Malt toaletter 1.etg. 
 Drillet hull, gjort klart til speil på toalettene. 
 Malt rundt peisen 1.etg. 
 Supplert og talt over glassbeholdning. 
 Skurt gulv 1.etg, behandlet med porefyller. 
 Silikonert bak oppvaskbenken 1.etg. 
 Supplert knagger 1.etg. 
 Komplettert speilfliser, 1.etg. 
 Begynt støvsuging "mellomgulvet". 
 Skaffet "arkivbokser" for Løkta, plassert i "mellomgulvet". 
 Ryddet kontor, vaskerom og sør-bod. 
 Spylt ute. 
 Kjørt bort alt søppel, inkl utskiftet bryggeplank. 

  
Utestår etter dugnaden: 

 Lage karm til tralla - fant hjørnebeslag fra gammeltralla, trenger bare nye 
karmplanker. 

 Vaske bordene 2.etg. Vaske rundt omkring på kjøkkenet. Vaske vinduer. 
 Skru fast trappegelender øverst, hadde ikke store nok skruer. 
 Sjekke brannslukkere!! – Ny brannslange 
 Skaffe skapdører til skap for glass. 
 "Gjøre noe" med lydanlegg, noen høyttalere sprengt, andre med dårlig kobling...? 
 Mangler litt rødvinsglass. 
 Litt flere knagger 1.etg. 
 Støvsuge ferdig i "mellomgulvet" 

Det er nå kjøpt inn 50 nye stoler fra IKEA (type Kaustby) til 2. etg. De ankom Tromsø 
flatpakket den 22.11. og vil snarest mulig bli satt sammen. 

 
A\L Løktas styre har bestått av: 
Inge Eliassen (leder) 
Håkon Fottland (kasserer) 
Kyrre Andreassen (styremedlem) 
Svein Nergaard (styremedlem) 
Hege Villumstad (styremedlem) 


