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Tromsø seilforening og Løkta A/L 

Referat fra styremøte 8. november 2021 kl 18:00 – 20:00  

Sted: Teams 

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

Frafall: Luca 

Besøk: Hans-Matti Blencke, jollegruppen. 

 

Saker 

Sak 1: Status i sak om ny småbåthavn ved Nordsjetéen 

Tromsø idrettsråd er positive til å hjelpe TSF med denne saken. De er av den oppfatning at denne 

saken er av prinsipiell art, og vil vurdere bruk av juridisk assistanse. Styret har sendt all 

dokumentasjon og epostutveksling med Tromsø Havn og Totaleiendom til idrettsrådet, inkl tidslinje 

for Løktas/ TSFs historie. Styret har også sendt ny epost til Totaleiendom vedr ønske om å få status i 

arbeidet med ny havn, men ikke mottatt noe respons pr i dag. Styret sender en purring snarest. 

Sak 2: Endre vilkår for leie av Løkta 

Kostnadene knyttet til drift og vedlikehold av Løkta er høye. Dette gjelder spesielt strøm og 

forsikring. Styret hever derfor leien til kr 6000,- for dagleie og kr 8000,- for helgeleie. TSFs nettsider 

oppdateres snarest med justering av tekst. Samtidig vil styret se på mulighetene til å få ned 

driftskostnadene ved bl.a. å se på strømavtalen og forsikringsavtalen, samt vurdere innkjøp av en ny 

varmepumpe. 

Det er forholdsvis krevende å følge opp rengjøring av utleid lokale. Styret vil derfor vurdere å legge 

inn krav om at et rengjøringsfirma skal stå for dette arbeidet etter hver utleie.  

Det viser seg vanskelig å finne rett person til rollen som utleieansvarlig.  Dette arbeidet må derfor 

inntil videre utføres av styrets medlemmer. Dette er en krevende situasjon for styret. Styret stopper 

derfor utleie til nye leietakere resten av 2021 etter 4. desember. 

Diskusjon om fremtiden for utleie av Løkta.  

Sak 3: Korona-restriksjoner interne arrangement 

Styret ønsker å overholde kommunens anbefalinger og regler vedr tiltak som kan begrense smitte, 

men overlater ansvaret til Løkta-komiteen å løpende avgjøre dette vedr foreningens interne 

arrangement. 

Sak 4: Kartlegging av gode ankringsplasser 

Tromsø kommune er i gang med et kartleggingsarbeid av hvilke områder av kyst-Tromsø som er 

viktige for friluftslivet. Dette skal resultere i kart/dokumentasjon som skal benyttes i kommunens 

fremtidige planarbeid og saksbehandling. TSF er invitert til å bidra med hvilke steder/ankringsplasser 

vi anser som viktige i vårt område. Styret v/ Marianne nedsetter en liten komité for dette arbeidet.  

Sak 5: Seilut premier og evaluering 

Premier for deltakelse i SeilUt ble delt ut under TSFs årsfest, men flere av premiemottakerne var ikke 

tilstede. SeilUt skal evalueres av styret, men saken utsettes til neste møte da styret ikke var fulltallig 

denne gangen.  
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Sak 6: Søknad om “koronakompensasjon” 

Post - og lotteritilsynet inviterer lag -og foreninger til å søke kompensasjon for tapt inntekt relatert til 

koronaepidemien. TSF har hatt inntektstap vedrørende utleie av Løkta. Styret søker derfor om støtte 

til å dekke dette tapet. Søknadsfristen er 15. november. 

Sak 7: Evaluering av styrearbeid 

Utsettes til et senere møte. 

Sak 8: Eventuelt 

• Styret er kontaktet av arrangør for et lys/vannshow som skal gjennomføres bl.a. i indre havn. 

De ønsket å benytte en flytebrygge til dette. Styret henviste videre til Tromsø Havn.  

• Styret takker festkomiteen for fantastisk innsats rundt TSFs årsfest. Godt jobba! 

 

Neste styremøte blir tirsdag 7. desember kl. 18-20 på Løkta (eller Teams). 

  

Referent: GHV 09.11.21 


