
Tromsø seilforening og Løkta A/L

Referat fra styremøte 6. september 2021 kl 18:00 – 19:50

Sted: Løkta

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

Saker

Sak 1: Godkjenne innkalling og referat fra styremøtet 09.08.2021

Gjennomgang av referat fra siste styremøte, og status for de enkelte sakene:

● Skattøra marina ønsker et møte, så vi må finne en dato.

● Styret har bestilt skilt fra bokstavhuset, hentes av Marianne

● Styret har søkt om «blå skilt» på Løkta, som informerer om byggets historie.

● Drøfting om vi skal plassere en skjer i et av vinduene på Løkta for å informere besøkende

på kaia om TSF og Løkta.

● Marianne har utført noe vedlikeholdsarbeid på Løkta siden sist møte.

● Styret har gått gjennom permer med dokumentasjon fra styremøter fra 1991 fram til i

dag og laget en tidslinje som viser tilgang på bryggeplasser utenfor Løkta. Arbeidet er

initiert etter forslag fra jurist i saken om ny småbåthavn ved Nordsjeteen.

Sak 2: Status vedr arbeidet med ny småbåthavn ved Nordsjeteen

Styret arbeider med å etablere en tidslinje for historien vedr TSFs atkomst fra sjøen siden Løkta

ble tatt i bruk. Denne skal benyttes i pågående prosess for å sikre TSF videre atkomst fra sjøen

når Total Eiendom skal etablere ny småbåthavn ved Nordsjetéen. Dialogen med Total Eiendom og

Tromsø Havn opprettholdes. Tromsø Idrettsråd bør (igjen) involveres i prosessen.

Sak 3: Utleie Løkta

Det er behov for ny utleieansvarlig for Løkta. Forrige vert er løst fra sin stilling. Thomas har

midlertidig overtatt som vert, og kontakter alle leietakere for å kvalitetssikre leieforholdene. Ny

vert skal på plass så raskt som mulig.

Sak 4: Status økonomi

Korona-situasjon har medført sviktende inntekter på utleie av Løkta i år. Det styres nå trolig mot

et underskudd for Løkta, men situasjonen er under kontroll. Økonomien i TSF er noe bedre og ser

ut til å gå mot et mindre overskudd for 2021.
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Sak 5: Avvikling av Løkta AL

Det ble vedtatt under årsmøtet 2021 at det skal arrangeres et ekstraordinært årsmøte i Løkta AL

så snart det er forsvarlig (ref pandemien) å møtes fysisk på Løkta. Det er nå stigende smitte i

Tromsø. Styret mener det ikke er forsvarlig å innkalle til et fysisk møte i denne situasjonen, og

velger derfor å utsette møtet til det ordinære årsmøtet for Løkta AL i 2022.

Sak 6: Årsfest på Løkta

Det skulle vært avholdt årsmøte for TSF på Løkta 25. september. Ved en glipp er lokalet utleid

denne dagen til et eksternt selskap. Årsfesten må derfor utsettes. Siden det ikke er opprettet en

festkomité enda vil styret snarest etterlyse frivillige til dette arbeidet på TSF Facebook.

Sak 7: Jollehelg i Lyngen

TopToTop skal arrangere jolleseiling på Lyngseidet 17.-19. september.  Deltakelse er gratis. Styret

informerer om arrangementet på Facebook snarest, samt med epost til alle medlemmer.

Arrangementet annonseres som et samarbeid med bl.a. TSF.

Sak 9: Eventuelt

Styret tar initiativ til et møte med Skattøra Marina i løpet av september.

Neste ordinære styremøte er 4. oktober kl 18:00 på Løkta.

Referent: Styret 08.09.21
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