
Dagsorden 
1. Godkjenne de stemmeberettigede 

 
2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 

Forslag til vedtak: Godkjennes 
3. Velge Dirigent, referent og 2 til å underskrive protokollen 

• Referent:  
• Dirigent : 
• Underskrifter :  

 
4. Årsmelding 2014 

• Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner årsberetningen 
 

5. Behandle regnskap i revidert tilstand. 

Forslag til vedtak: Regnskapet godkjennes med årsmøtets kommentarer og revisors 
beretning 

6. Budsjett for 2014 
Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner budsjettet for 2015 

 
7. Ingen innkomne saker 

   
 

8. Valg 
    Forslag til styret  2015 

• Leder: Ken Olsen 
• Kasserer: Kolbjørn Aarø 
• Styremedlemmer, Helga Kramvik, Svein M. Sørensen, Thor Magne Jensen. 

  



Årsberetning Løkta 2014 

Styret har hatt 3 møter. 

Antall utleie i 2014 var 33 ganger.  Det har vært både bryllup, bursdager og konfirmasjoner. Det har 
også vært mye aktivitet i julebordstiden.  

TSF har brukt Løkta til tirsdagsregattaene, 3 ettermiddager til seilkurs, 2 helger til regattaer og 
årsfesten, til sammen 8 ganger utenom tirsdagsregattaen. Det har fungert bra, da TSF sine 
arrangement ble tidlig booket inn i brukskalenderen. 

Ansvarlig for utleie har vært et samarbeid mellom Lena Larssen, Håkon Fotland og Johanne 
Benjaminsen.  Lena har hatt ansvar for booking, Johanne for selve utleie og Håkon for faktura og 
oppfølging av dette. Samarbeidet har fungert bra. 

 Ken Olsen har fungert som vaktmester. Det er installert Wifi, trådløst nettverk. Ken har startet 
arbeidet med å få en oversikt over strømforbruket til Løkta (installert energimåler) og gjøre en avtale 
med Tromsø Havn angående pris på strømmen.  

Det ble høsten 2014 startet opp oppussing av Løkta. Anton Borch startet ute med å rive verandaen. 
Der er bærebjelker og bjelker skiftet. Det er lagt nye gulvplanker, og våren 2015 vil det komme nytt 
taktekke og terrassebord på verandaen. 

Inngangspartiet har fått nytt takpapp og bord er blitt skiftet og malt. Arbeidet med å male Løkta på 
yttersiden er startet. 

Styrhuset har blitt malt og fått nytt beslag på døra, 2 boder er nymalt. 

I januar 2015 startet Anton på malearbeidet inne på Løkta, han har malt oppe.  

Det er blitt en endring for 2015 vedrørende ansvarlig for utleie. Vi ser at det er blitt færre 
forespørsler om utleie, dette har gjort at Lena Larssen har overtatt både booking og utleie av Løkta.  
Kolbjørn tar over kasserer oppgavene fra Håkon. Løkta vil takke Håkon for det arbeidet han har gjort 
og den gode oversikten han har hatt med alt som har med Løkta å gjøre. 
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