
Nidaros Båtlag Årsmøtereferat 2017 
Damhaugen 11. februar 2017. 22 medlemmer tilstede.   
 
 
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Godkjent. Innkalling korrigert på punkt 8, det sto «Budsjett 2016» i innkalling, endret til 2017.  
 
2. Valg av møteleder og referent 
Åsmund Sæther (møteleder) og Stein Tore Wien (referent) godkjent 
 
3. Årsmelding 2016 
Utsendt årsmelding for 2016 ble lest opp av referent, i dette referatet er det kun nevnt saker som ble 
kommentert ytterligere.  

 
Flytebryggegruppen  
har vært litt friksjon i gruppen, mye arbeid skjer litt fort og noen føler seg forbigått. Det 
kommenteres at vi må nok engasjere oss mer i gruppa.  
 
Båt og rigg&segl-grupper 
Nødvendig vedlikehold kommentert ytterligere fra båtansvarlige: råtten bjelke er en mindre 
utbedring under et gulvbord, og noe vi kan ordne selv under utsett. Hjul til storseildrag er bestilt. 
Angående råte i tak må en se hva en skal gjøre, tilstanden er stabil men vil på et tidspunkt kreve 
utbedring.  
 
4. Fremlegging av revidert regnskap for 2016 
Regnskapet ble gjennomgått av Frode Frydenlund, som tok gjennomgangen for kasserer Ingrid 
Myklebust som ikke var til stede. Frode har også revidert regnskapet.  
 
Bilag har vært til stede, men det har vært en del utestående fordringer for 2016 som kommer nå i 
2017. Dette gjelder reparasjon av bete (utført av Einar Borgfjord) og kvitteringer for bunnstoff, men 
også inntekter på kurs.  
 
Har vært et sunt år til båtlaget, et overskudd på cirka 15kNOK. Ved årsskiftet er det ca. 120kNOK på 
konto. Av investeringer i 2016 har det vært nytt gassbluss og ny råduk og bras på 6kNOK, samt 
driftsutgifter er til sammen 41kNOK. Inntekter har vært på 63kNOK.  
 
Det kommenteres at på grunn av nedsatt seglingsskatt så har inntektene på segling gått ned og utleie 
er desto viktigere inntektskilde. Samtidig må vi vise at det vi driver med ikke er kommersiell 
turaktivitet, men turer med aktive deltakere som segler selv. Dette med tanke på sikkerhetskrav.  
 
Det har også vært en liten nedgang i antall medlemmer (51 i 2016).  
 
5. Godkjenning av årsmelding og regnskap 2016 
Årsmelding og regnskap ble godkjent 
 
6. Plan for segling og andre aktiviteter 2017 
Utsendt forslag til aktivitetsplan ble gjennomgått. Følgende punkter ble kommentert:  
 

 Utsett 22. april: dårlig flo (lite, og 10 på morgen/kveld). Dette må avpasses med planlagt 
jubileumsfest, og selve segling til Trondheim blir søndagen. Det må etableres en festgruppe, 
som tar totalansvar for planlegging av både utsett og fest. Lokale må blant annet avklares. 



Dato blir stående, men det blir kommentert av båtansvarlig at siden båten ikke ble smurt i 
høst vil det være en fordel om den ligger en uke lenger.   

 Regatta 10. juni: Frode Frydenlund tar ansvar for arrangementet, Audun har ikke anledning 
da (skal være samme dag som Kystens Dag/Maritim Fest).  

 Barkehelg 24.-25. juni: Øyvin tar ansvar for dette, det blir mest sannsynlig bare èn dag.  

 Oppsett 30. september: må koordineres med evt. utleie Fosen Folkehøyskole. Dato er i så 
måte tentativ.  

 
Det ble kommentert at vi burde delta mer på Kystlagets dugnader og arrangement. Kommende 
årsmøte er for eksempel viktig, hvor landsstevnesøknad for 2019 skal diskuteres.  
 
7. Innkomne saker 
 
Landsstevne 2019 (Stein-Arne Sæther)  
Ønsker en diskusjon på hva vi som båtlag mener om landsstevne. Under er utdrag av påfølgende 
diskusjon:  
 

 Nidaros er største båtlag, og kystlaget vil regne med oss ved et evt. arrangement.  

 Ved avstemning vil en stemme som kystlagsmedlem og ikke som båtlag (Nidaros har ikke èn 
stemme).  

 Mye arbeid vil starte nå, det er mye som skal planlegges, sponsorer som skal ordnes etc. I 
tillegg kommer gjennomføring av selve arrangement.  

 En del folk brant seg ut i 1997, må unngå dette nå 

 Krevende å få med folk som tar ansvar 

 På tide med arrangement nå, kan også være viktig for å vise tilstedeværelse på Fosenkaia. I 
så måte kan et sånt arrangement brukes bypolitisk 

 Kan ha en positiv rekrutteringseffekt med tanke på Nidaros 
 
Generelt virket det som en positiv stemning til å ha et sånt arrangement, men det ble ikke vedtatt et 
«offisielt» Nidaros-standpunkt.  
 
Rekruttering (Håkon Solberg) 
Ønsker at vi får til helgeturer inn i fjorden, for å ha en mellomting mellom onsdagsseglas og 
sommersegling. Ønsker også at vi får til et billigere helgetilbud. Årsmøte gir sytret mandat til å 
utarbeide forslag til rekrutteringsarrangement med billigere priser.  
 
Rydding (Audun Sødal) 
Det må ryddes i boden, styret tar tak i dette. Det er mye rekvisita ifbm. Korsvikaspillet.  
 
8. Budsjett 2017 
Forslag til budsjett for 2017 ble gjennomgått og godkjent. Følgende ble kommentert 
 

 Budsjettet inkluderer en del utestående fra 2016 (se punkt om regnskap).  

 Flytebryggeprisen er økt en del.  

 Kystlaget søndagskafè kan gi litt ekstrainntekter hvis vi deltar der.  

 Gassbluss er allerede betalt 

 Nødpeilesender er utgått, må muligens oppjustere utgift på sikkerhetsutstyr 

 Infomateriale – det er planlagt å lage et skilt, men vi er usikre på kostnad her.  
 
 
 



9. Valg av styre, høvedsmannsråd, revisor og valgkomite.  
Valgkomiteens innstilling ble godkjent.   
 

 Styret: Åsmund Sæther stilte på gjenvalg, og Anne Gunnarshaug og Håkon Solberg er nye inn 
i styret. Stein Tore Wien og Olav Skundberg ikke på valg.  

 Høvedsmannsråd: Tora Heide og Stein-Arne Sæther stilte på valg. Ingunn Limstrand ikke på 
valg.  

 Valgkomiteen: Ingrid Berg ny, Audun Sødal og Jan-Petter Huberth Hansen ikke på valg.  
 
Ellers ble det kommentert at styret vil ta seg av rekruttering av ny rigg- og seglansvarlig, samt en 
egen naustansvarlig.  Vegard Heide tar to nye år som båtansvarlig.  
 
--------------------------------- 
 
Etter møtet fikk Ingrid Berg og Ingrid Myklebust en velfortjent takk som avtroppende 
styremedlemmer.  
 
 
Trondheim 01.03.2017, Stein Tore Wien (skriver) 
 


