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Tromsø seilforening og Løkta A/L 

Referat fra styremøte 7. desember 2021 kl 16:30 – 18:00  

Sted: Løkta 

Tilstede: Marianne, Thomas (pr telefon), Luca, Øystein og Gjert-Henrik. 

 

Saker 

Sak 1: Status i sak om ny småbåthavn ved Nordsjetéen 

Styret har purret for å få møteinnkalling fra Tromsø idrettsråd, men ikke hørt noe mer om dato. Det 

viser seg at idrettsrådets juristhjelp kun gjelder i saker med arbeidsrett. Styret avventer videre 

initiativ fra idrettsrådet i saken. 

Sak 2: Forsikring Løkta 

Styret har vært i kontakt med flere forsikringsselskaper, og fått et meget godt tilbud fra Gjensidige. 

TSF/Løkta er i dag forsikret i If Skadeforsikring. Styret flytter derfor forsikringen snarest, Samtidig 

kanselleres forsikringen på joller og «jollebrakke», da det er lite hensiktsmessig. 

Sak 3: Utleie Løkta -vegen videre 

Fortsatt en uavklart situasjon uten utleieansvarlig for Løkta. Alt arbeidet legges dermed på styret. Det 

er mye eposter og annet administrativt arbeid i tillegg til selve utleiedagen. Styret mener klubben bør 

vurdere å begrense antall utleiedager hvis vi får ned kostnadene på driften av Løkta. Vi har pr i dag 

ingen kalenderløsning på TSF nettside som fungerer. Bør vi derfor vurdere å oppdatere nettsiden 

med hvilke datoer som er utleid. Diskusjon om vi bør stanse all utleie frem til årsmøtet, slik at 

årsmøtet kan ta en prinsipiell avgjørelse rundt videre utleie. Styret ønsker å se nærmere på om Air 

BNB-systemet kan være en måte å avløse styret i administrasjonen av utleien, og setter derfor opp et 

«team-basert» prøveopplegg på AirBNB. Deretter vil styret evaluere hvorvidt dette kan forenkle / 

effektivisere arbeidet med utleien. Saken tas opp på ny på neste styremøte, mht beslutninger rundt 

behov for utleie og arbeidsfordeling knyttet til planlegging og gjennomføring av utleie. 

Sak 4: Evaluering styrearbeid 

Diskusjon om hvordan sittende styre har fungert siden årsmøtet.  

Sak 5: Eventuelt 

Styret jobber mot Arva for å finne en løsning for en bedre strømavtale for Løkta.  

 

Neste styremøte blir 10. jan kl. 18-20 på Løkta (eller Teams). 

  

Referent: GHV 09.12.21 

 


