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Tromsø seilforening og Løkta A/L 

Referat fra styremøte 5. april 2021 kl 20:00 – 21:30  

Sted: Zoom 

Tilstede: Marianne, Thomas, Øystein, Luca og Gjert-Henrik. 

 

Saker 

Sak 1: Konstituering av styret og fordeling av oppgaver/roller. 

Rolle – og ansvarsfordeling ble diskutert, men det ble ikke konkludert rundt flere av styrets oppgaver.  

Vedtak: Saken tas opp igjen i neste styremøte. Inntil videre er Thomas kontaktperson for Løkta.  

 

Sak 2: Utvidelse av småbåthavna -hva skal være TSFs strategi? 

TSF har festeavtale med Tromsø Havn, som er ansvarlige for at seilforeningen sine rettigheter i 

henhold til avtalen overholdes.  Tromsø havn er i dialog med Totaleiendom (Vervet) om overdragelse 

av driftsansvaret for småbåthavna. Totaleiendom har bedt seilforeningen om å komme med 

kommentarer til utkastet til plan for utvidelse av småbåthavna. Flerre aspekter rundt dette ble 

diskutert i styremøtet. 

Styret bør i videre diskusjon med Totaleiendom og Tromsø havn ha fokus på seilforeningens behov, 

og ikke fokusere på alle aspekter ved en utvidelse/ombygging av småbåthavna.  

Vedtak: Marianne og Gjert-Henrik stiller i møte med Totaleiendom og Tromsø havn på vegne av 

styret i nær fremtid. Det er forespeilet et møte i uke 15. TSFs innspill til dette møtet vil bli diskutert i 

et ekstraordinært styremøte i TSF i forkant av møtet med Totaleiendom/ Tromsø Havn. 

 

Sak 3: Mannskap regattasesong ift COVID restriksjoner.  

Kort diskusjon om hvordan TSF bør forholde seg til pandemirestriksjoner rundt våre arrangement. 

Vedtak: TSF vil forholde seg til retningslinjer gitt av Norges seilforbund og myndighetene forøvrig.  

 

Sak 4: Turseiling aktivitet (Seilut). 

Vedtak: Utsettes til neste styremøte grunnet knapt med tid i møtet. 

 

Sak 5: Publisering av referat fra styremøter og årsmøter på nettsiden 

Diskusjon om eventuell TSFs referater og protokoller skal publiseres offentlig på vår nettside. 

Vedtak: Styret vil publisere protokoller fra årsmøter og referater fra styremøter på TSFs nettside. 
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sak 6: Tiltak som kan føre til økt bruk av Løkta som klubbhus (etter pandemi) 

Vedtak: Utsettes til neste styremøte grunnet knapt med tid i møtet. 

 

Sak 7: Jolleseiling i TSF 2021 

Vedtak: Utsettes til neste styremøte grunnet knapt med tid i møtet. 

 

Sak 8: Eventuelt 

Forslag om bruk av Slack som kommunikasjonsmåte i styret.  

Vedtak: Luca oppretter et «område» og sender alle styremedlemmer en invitasjon til Slack. 

 

 

Neste ordinære styremøte blir mandag 26. april kl. 18.00. Thomas oppretter et Zoom møterom og 

sender ut invitasjon til møtet.  Sakslisten sendes via Slack. 

Marianne sender ut invitasjon til ekstraordinært styremøte i uke 15 for å diskutere saken om 

småbåthavna når møtet med Totaleiendom og Tromsø havn er avtalt. 

 

Referent: Marianne og Gjert-Henrik 07.04.21 

 


