
Tromsø seilforening 

Referat fra styremøte 4. juni 2020 
 

Tilstede: Thomas Strandenæs, Torgrim Fuhr, Svein Johnsen, Øystein Hermansen, 
Thor-Magne Jensen og Gjert-Henrik Vedeler. 

Tid/sted: kl 19.00 – 21.30, digitalt på «Zoom». 

 

Saker 
 

Sak 1: Konstituering av styret og innrapportering til NIF 

Konstituering av styret: 

• Øystein ble valgt som kasserer. 

• Gjert-Henrik ble valgt som nestleder, med ansvar for møteorganisering og kommunikasjon. 

• Thor-Magne som vararepresentant er ønsket på alle møter og deltar på linje med de andre i 
styret, men vil ved stemmegivning i fulltallige styremøter ikke ha stemmerett.  

• De andre styremedlemmene får ingen fast rolle/ansvar, med unntak av leder. 

 

Norges idrettsforbund skal ha protokoll fra årsmøtet 2020 I underskrevet stand. Torgrim samler inn 
signaturer. 

 

Sak 2: Referat fra årsmøtet 

Thomas sender ut forslag til styret snarest og Gjert-Henrik legger det ut på TSFs nettside. 

 

Sak 3: Diskusjon med Tromsø Havn vedr atkomstrett fra sjøen 

Prosessen med Tromsø Havn fortsetter og det er ikke kommet til noe enighet enda om videre leie av 
“Brygge 5” og retten til atkomst til Løkta fra sjøen. Styret har fortsatt et ønske og håp om å komme til 
enighet med Tromsø Havn i denne saken, og opprettholder kontakten. Torgrim, Øystein og Svein jobber 
videre med saken, som sender svar på siste brev til Tromsø Havn medio juni. Styret vil også sørge for å 
holde Tromsø idrettsråd informert om saken. 

 

Det er fortsatt uklart for styret hvilken atkomsrett man får med bil til Nordsjetéen når Vervet skal 
etableres. Styret vil derfor kontakte Byutvikling i Tromsø kommune for en avklaring. 

 

Sak 4: Utleie av Løkta 

Gjennomgang av hvordan utleie av Løkta skal administreres videre I 2020. Det er behov for å snarest 
engasjere en ny “vert” for Løkta som kan håndtere utleievirksomheten. Torgrim har to kandidater som 
har vist interesse, og vil intervjue disse i nær fremtid. Den ene kandidaten er engelsktalende, men styret 
ser ikke dette som et problem.  

 

Styret ser behovet for å ha bedre kontroll på hvem som får leie Løkta, da det har vært et par episoder 
med hard festing i lokalet. Det er også viktig å være klar over at TSF blir skattepliktige for mye utleie. 
Styret vil forsøke å begrense utleie til maksimalt ca 2 ganger pr mnd.  

 



 

Pga av smittehensyn vil Løkta ikke være til utleie før 1. august 2020. Etter dette vil alle leietakere bli 
informert om anbefalt antall personer i lokalet og nødvendige smitteverntiltak. Det blir opp til leietaker å 
ivareta disse. Det kan bli aktuelt å innføre regel om at maksimalt 20 personer kan oppholde seg i Løkta 
samtidig, men dette vil styres av myndighetenes retningslinjer når den tid kommer. 

 

Sak 5: Kontingent, innmelding og innrapportering av medlemmer 

Det er behov for å justere innrapportering til NIF. Øystein sender nå ut fakturaer for medlemskap, og vil 
“rydde” i eksisterende medlemsliste ved å slette de som ikke har betalt medlemskap på en stund. Dette 
vil også bli gjort når fristen for årets innbetaling (og 1. purring) av medlemsavgiften er utgått.  

 

Sak 6: Seilkurs i 2020 

Styret har mottatt flere henvendelser fra folk som ønsker seilkurs. Pga korona-pandemien settes alle 
kurs i 2020 på vent.  

 

Sak 7: Kommunikasjon 

Gjert-Henrik presenterte noen tanker rundt kommunikasjon. TSF har bruker hovedsakelig Facebook og 
TSFs nettside ved kommunikasjon med medlemmene. De mest formelle henvendelsene skjer pr epost. I 
tillegg har medlemmene kontakt gjennom ukentlig “digital seilkafé”, som er en ny ordning I 2020. Styret 
bør være bevist i sin bruk av de ulike kommunikasjonskanalene avhengig av tema og ønsket 
effekt/respons. Facebook er en dynamisk og uformell kanal, hvor alle kan legge inn bilder, filmer, 
kommentarer og poster. Det ser ut til å fungere fint. Nettsiden til TSF er statisk og en ren (envegs) 
informasjonskanal, hvor styret legger ut viktig informasjon. Facebook og nettsiden må fungere godt 
sammen for å kunne nå flest mulig av TSFs medlemmer, potensielt nye medlemmer og andre 
seilinteresserte. Gjert-Henrik sørger for at alle i styret blir satt opp som administrator for nettsiden og 
Facebook-siden. 

 

Sak 8: TSF dokumenter i sky 
TSF har en rekke dokumenter og historikk lagret i Google Doxs. Hele styret skal ha tilgang til dette 
arkivet. Torgrim og Thomas sørger for dette. 

 

Sak 9: Referater ut til medlemmene 

Alle referat fra styremøtene legges ut på TSF nettside. Disse vil være kortfattet. Medlemmer som ønsker 
ytterligere informasjon, eller har synspunkter om enkelte saker, tar direkte kontakt med styrets 
medlemmer. Referatet fra TSF årsmøte og Løktas årsmøte i 2020 sendes alle medlemmer pr epost fra 
Torgrim i nær fremtid. 

 

Sak 10: Epost til styret 

Torgrim mottar en del epost som er til TSF. Han vil nå sørge for at alle epost videresendes til styret, og 
han vil gi beskjed ved behov for delegering og oppfølging. 

 

Neste styremøte blir på Løkta mandag 15. juni kl 19.00. Aktuelle saker sendes til Gjert-Henrik pr epost i 
forkant av møtet. 

  
Referent Thomas/Gjert-Henrik, 7. juni 2020. 


