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Tromsø seilforening og Løkta A/L 

Referat fra styremøte 26. april 2021 kl 18:00 – 19:30  

Sted: Zoom 

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

Saker 

Sak 1: Oppdatering i sak om småbåthavna 

Styret ved Marianne og Luca skal ha nytt møte med Totaleiendom 27. april. Målet med møtet er å 

informere om hvilke endringer som bør gjøres i planlagte utbygging for å imøtekomme TSFs behov. 

Det er også ønskelig å få avklart hvilken forretningsmodell Totaleiendom ønsker å drive i havna vedr 

salg/utleie. Styret tar også kontakt med jurist for å dykke dypere i hvilke rettigheter som følger med 

vår leieavtale for Løkta. 

Sak 2: Turseiling aktivitet (Seilut)  

Thomas informerte om tidligere diskusjoner i styret. Det er ønskelig at deltakelse i Seil Ut skal være 

gratis. Det settes opp en liste med turmål som både er nære og lengre unna. Dokumentasjon gjøres 

tillitsbasert, eksempelvis et Google Docs-dokument hvor deltakerne kan registrere sine aktiviteter. 

Bodø seilforening benytter en generell app for registrering av turmål, som kanskje kan benyttes i TSF 

også. Det er mulig vi bør produsere en logo for Seil Ut i Tromsø. Marianne spør Magnus og Lena om 

de kan bidra til et kart over turmål, og om de kunne tenke seg å være med i en gruppe som 

planlegger dette. Marianne skal også ta dette opp under medlemsmøtet tirsdag 27. april. 

 Sak 3: Tiltak som kan føre til økt bruk av Løkta som klubbhus (etter pandemi)  

Saken utsettes til neste styremøte. 

Sak 4: Jolleseiling  

Styret har kontaktet flere av klubbens medlemmer som kanskje kan bidra til å få i gang jolleaktivitet. 

Det er nå behov for å finne en trener. Viktig å ha et tilbud til barn/unge. Styret følger opp “Top to 

top” i Lyngen, som har signalisert at de kan hjelpe til med jolleseilingen i Tromsø.  

Sak 5: Kurs og kompetanse 

TSF er kontaktet av Asker seilforening, som ønsker et samarbeid vedr kompetanseheving. Det kan bli 

aktuelt med felles digitale kurs/foredrag. 

Sak 6: Eventuelt 

Norges Idrettsforbund vil at alle klubber skal ha en dedikert barneidrettsansvarlig. Marianne tar dette 

vervet på vegne av TSF. Kasserer legger ved referat fra konstituerende styremøte som 

dokumentasjon på rollefordelingen i styret. Medlemsregisteret benyttes som underlag for 

rapportering. Regnskapet for TSF benyttes som underlag for søknad om momskompensasjon. 

Neste ordinære styremøte blir mandag 31. mai kl. 18.00.  

 

Referent: Gjert-Henrik 05.05.21 


