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Tromsø seilforening og Løkta A/L 

Referat fra styremøte 4. oktober 2021 kl 18:00 – 19:50  

Sted: Løkta 

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

Frafall: Luca 

 

Saker 

Sak 1: Status i sak om ny småbåthavn ved Nordsjeteen 

Styret forsetter arbeidet med å sikre TSF god atkomst fra sjøen. Dialogen med Totaleiendom 

opprettholdes for å kunne få gjennomslag for TSFs ønsker/behov før Totaleiendom sender sin søknad 

til Tromsø kommune. Styret er også i dialog med Tromsø Idrettsråd for å be om assistanse i videre 

prosess.  

Sak: Status Løkta- utleie og utleievilkår 

Styret v/ Thomas har MYE jobb med utleie av Løkta. Leiereglene er strammet noe inn, noe som kan 

føre til at noen potensielle leietakere takker nei.  Det er pr i dag ca 16 utleier ut året. Styret har fått 

gode tilbakemeldinger (pr spørreskjema) fra leietakere om at de er fornøyd med leien. Styret v/ 

Thomas justerer utlysningsteksten som sendes til medlemmene i TSF og TSI, samt poster utlysningen 

på TSFs Facebook.  

Det er behov for ansettelse av ny vert til Løkta så raskt som mulig. Styret vil vurdere å justere opp 

prisene på leie av Løkta slik at vi bl.a. kan heve lønnen til verten.  

Sak 3: Forslag til aktivitet på Løkta 

Det bør være mulig å åpne Løkta for hjemmekontor en dag i uka for TSFs medlemmer. Det må være 

klare regler rundt dette, og ikke få konsekvenser for utleievirksomheten. Denne bruken må ikke 

medføre øket arbeid for Løktas vert. Styret åpner Løkta på dagtid og kveldstid på tirsdager. 

Oppvarming kan bli en utfordring. Styret foreslår at Luca ser på anlegget og kommer med forslag til 

oppgradering. Vedovnen i 1 etg er i orden og kan brukes.  

Sak 4: Årsfest/30 års jubileum på Løkta 

Styret er positiv til en Åpen dag-arrangement hvis vi får støtte fra SNN. Vi får svar på søknad fra SNN 

11. oktober. Marianne er i dialog med Fjellfyrverkeriet. 

Diskusjon om avvikling av årsfest og jubileum. Medlemmer av festkomiteen er Marianne, Magnus, 

Øystein, Robert og Kjersti. SeilUt oppsummering og premiering. Luca har oversikt over hvor mange 

som har deltatt. 

Sak 5: Status jolleseiling  

Marianne orienterte om jolleseilingshelgen i Lyngen. Marianne skal sjekke utstyret som er igjen i 

Tromsø, sammen med Martin og Svein.  

 

Neste styremøte blir mandag 8. november kl. 18-20 på Løkta.  

Referent: Styret 29.10.21 


