Tromsø seilforening og A/L Løkta

Referat fra styremøte 8. februar 2022 kl 20:00 – 21:30
Sted: Løkta
Tilstede: Marianne, Thomas, Luca og Øystein
Ikke tilstede: Gjert-Henrik.

Saker
Sak 1: Planlegge årsmøter
Arbeid med årsberetningen pågår. Styret forbereder en saker til årsmøte om å øke antall medlemmer
i styret med en person. Frist for å være ferdig med årsberetning og sak til årsmøte er 21. februar kl.
18, da gjennomfører styret et arbeidsmøte for å ferdigstille alle dokumenter som skal sendes ut i
forbindelse med årsmøtene.
Sak 2: Strøm til Løkta
Det ble gjennomført en befaring med Tromsø Havn i uke 4 (blant annet med teknisk sjef). Tromsø
havn har ingenting imot at vi strekker en ny strømkabel fra skap ved Nordsjeteen til Løkta, denne må
seilforeningen bekoste og være eier av. Tromsø havn ber oss om å avvente dette til de har besluttet
hvilke oppgraderinger som skal gjøre ved Norsjetten. Det kan være aktuelt å ta ned stolpene og rigge
gatelys på en annen måte. Da må alle luftspenn ned og strømkabel må legges i bakken. Vi har bedt
om pris fra elektriker på å få etablert en ny strømkabel med nytt skap. Et annet alternativ kan være å
spørre Tromsø havn om å få kjøpe dagens kabel når bryggene skal kobles fra strømanlegget i
forbindelse med utbygging av ny småbåthavn.
Det ble lagt fram et forslag om strømsparetiltak. Styret tar denne saken videre i årsmøte.
Sak 3: Status utleie Løkta
Vi har 10 bekreftede utleier i 2022. Fremover vil vi fokusere på utleie til konfirmasjon og evt. bryllup
og arrangementer på dagtid. De nye rutinene fungere bra.
Sak 4: Status i sak om ny småbåthavn
Styreleder har vært i kontakt med leder i idrettsrådet som skal purre på møte med Vervet. Vervet
varslet før jul at det skulle komme en møteinnkalling på nyåret. Styreleder tar kontakt med Vervet
for oppdatert skisse av havn før årsmøtet.
Sak 5 Kystsoneplan innspill fra TSF
Styret mener at seilforeningen ikke har noen aktiviteter i området og vil derfor ikke til stilling til
denne planen.
Sak 6: Eventuelt
Det blir mest sannsynlig mulig å avholde årets årsmøte fysisk, og dermed er det en åpning for å ta
opp saken om oppløsning av AL Løkta på nytt. Styret må vurdere om denne saken skal tas opp på
nytt. Tilbakemeldinger fra sist års styremøte var at saken burde begrunnes bedre. Styret jobber
videre med saksfremlegg til årsmøte.

Neste styremøte blir mandag 14. mars kl 18:00 på Løkta.
Referent: MNH 14.02.22
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