
Nidaros Båtlag Årsmøte 2018 – referat 
Damhaugen 3. februar 2018. 8 medlemmer tilstede.  

 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjent. Under punkt 10. «Innkomne saker» er det meldt inn tre informasjonssaker; i) 

redningsflåter, ii) landsstevne 2019 og iii) digitalt arkiv.  

 

2. Valg av møteleder og referent 

Åsmund Sæther (møteleder) og Stein Tore Wien (referent) godkjent 

 

3. Årsmelding 2017 

Årsmelding for 2017 lest opp av Stein Tore Wien (skriver), og her nevnes det kun saker som ble 

kommentert/diskutert på årsmøtet.  

 

Barkedugnad 24. juni 

Bark som ble tatt samlet til tørking på fjorårets dugnad ligger fremdeles i Sætereng-låven og bør/skal 

hentes snart.  

 

Vask Gulskuret 

Ingrid Berg er for tiden borte på seilas, og vi trenger noen som kan steppe inn. Nidaros har vasking 

hver tredje uke. Åsmund utpeker noen til å ta jobben.  

 

4. Framlegging av regnskap for 2017 

Regnskap ble gått igjennom av kasserer Anne Lien. 2017 har vært et godt år økonomisk for båtlaget, 

og vi har gått 20kNOK i overskudd som er overført til båtlagets sparekonto. Dette til tross for relativt 

store utgifter med jubileumsfest og innkjøp av ny nødpeilesender. Ved årsskiftet hadde båtlaget 

omtrent 140kNOK på konto, hvorav 100kNOK står på sparekonto.  

 

Overskuddet skyldes i stor grad at vi har vært flinke til å arrangere kurs hvor vi har fått støtte fra 

studieforbundet og Forbundet Kysten. Sistnevnte kursstøtte (kursene «Lær i leia» x 2, «Velkommen 

om bord») var et ekstraordinært tiltak fra Forbundet Kysten i 2017, og er ikke en kurspott vi kan 

forvente oss blir tilgjengelig i fremtiden.  

 

Når det gjelder vedlikeholdspostene er det brukt mer enn budsjettert på investeringspost for «Båt» 

og mindre under «Vedlikehold». Det er vanskelig å skille mellom investeringer og rene driftsutgifter 

her, så postene må sees under ett. I sum er utgiftene omtrent som budsjettert.  

 

5. Godkjenning av årsmelding og regnskap 2017 

Årsmelding og regnskap ble godkjent 

 

6. Plan for segling og andre aktiviteter 2018 

Håkon Solberg gikk igjennom første versjon av aktivitetsplanen for 2018. Det var mye diskusjon, kun 

de viktigste punktene er gjengitt. Det er blitt noe forskyvning på datoer, dette vil bli rettet opp i ny 

revisjon.  

• Utsett satt til 21. april. Dato er noe usikker, men stor frihet til valg av dato på grunn av tidlig 

påske. Planlagt to smøredunader kveldene før, mulig man skal prøve å få dette komprimert 

til èn dugnad (som i 2017).  



• En del båtutstyr trenger tilsyn/vedlikehold (telt, førstehjelpsutstyr, bestikk-kasse etc). Det ble 

vedtatt at dette tas i sammenheng med utsett. Det må da etableres en egen «task force» 

som tar seg av dette.  

• Det ble etterspurt en tilsynsinstruks som kan ligge tilgjengelig. Det ble også påpekt 

viktigheten av tilsyn, spesielt ved start av sesong og ved store nedbørsmengder. Styret påtar 

seg oppgaven å lage et utkast som sendes til høvedsmannsrådet.  

• Regatta planlagt dagen etter Kystens Dag (som i fjor). Vi bør også ha noe aktivitet i båten på 

selve Kystens Dag.  

• Barkehelg oppført i første versjon av plan skal fjernes, skal ikke avholdes hvert år. Det vil 

derimot bli avholdt en egen dugnad for barking av seglet.   

• Lite konkret angående sommerseilas enda, men Jan-Petter vil muligens prøve å samle et 

mannskap for å dra innom Stokkøya-festivalen 29.-30. juni.  

• Oppsettdato noe usikker, må som utsett settes med tanke på tidevann.  

 

7. Budsjett 2018 

Budsjett ble gjennomgått av kasserer Anne Lien. Det var på grunn av forglemmelse ikke sendt ut i 

møteinnkallingen. Det legges opp til noe lavere inntekter og utgifter i 2018, blant annet med mindre 

kursstøtte enn foregående år. I forhold til presentert budsjett ble følgende endringer gjort på møtet: 

• Utgifter til redningsflåter vil bli betydelig, da nye flåter må kjøpes (økt fra 10 til 25kNOK). Mer 

om dette i punkt 10 i).  

• Det foreslås å kjøpe en enkel kartplotter som navigasjons-backup på sommerseilas. Øker 

dermed utgifter for navigasjonsutstyr til 5kNOK.  

• Antall seilingdøgn reduseres noe for å harmonere mer med foregående års statistikk.  

 

Samlet gir dette et budsjett med underskudd på 17kNOK. Budsjettet med endringer ble godkjent av 

møtet og vil sendes ut etter årsmøtet.  

 

8. Onsdagsseiling – gjennomføring og hensikt 

Styrets innstilling angående praksis for onsdagsseiling ble gjennomgått av styreleder Åsmund Sæther. 

Temaet vekket stort engasjement, og i tillegg til diskusjonen i møtet var det kommet to skriftlige 

tilbakemeldinger i forkant (blant annet fra Kystlaget som ser svært positivt på vår åpne seiling). Det 

er generell enighet om at det er bra med interessen som er vist båtlaget med stor deltakelse på 

onsdagsseilasene, men at det samtidig er synd det ikke rekrutteres noe gjennom aktiviteten. Det 

oppleves fra flere som utilfredsstillende å være usikker på om man får plass, spesielt med tanke på å 

ta med gjester. Det ble foreslått av flere å prøve å differensiere seilingen, med kun et utvalg av 

seilingene åpent for «turistseilere» utenfor båtlaget.  

 

Årsmøtet vedtok følgende praksis for vårens onsdagsseilinger: 

• Kun annenhver uke arrangeres som åpen seiling og markedsføres på våre eksterne kanaler 

(facebook, trdevents). I disse ukene vil det være forhåndspåmelding. Styret må finne en 

hensiktsmessig måte å ordne dette på.  

• De andre ukene vil være reservert medlemmer (pluss medbrakte gjester). Vi må forvente at 

noen ikke-medlemmer av gammel vane vil dukke opp, men vi vil ikke oppfordre til å la 

enkeltpersoner stå igjen på land hvis det er godt med plass.   

 

Praksisen er å forstå som en prøveordning. Årsmøtet gir styret myndighet til å vurdere 

gjennomføringen forløpende, og foreta eventuelle nødvendige kursendringer. Det ble ikke noen 



enighet om å redusere maksantall på seiling, men en håper at man med mer rendyrkede 

medlemskvelder på fjorden får mulighet til å dyrke seilingstrening og samhold blant medlemmer i 

større grad.  

 

9. Valg av styre, høvedsmannsråd, revisor og valgkomite 

Valgkomiteen var ikke til stede for å fremlegge sin innstilling. Komiteens forslag ble godkjent av 

årsmøtet. 

• Styret: Åsmund Sæther og Stein Tore Wien stilte til gjenvalg. Sara Zabon er ny inn i styret 

(for ett år). Anne Lien og Håkon Solberg var ikke på valg.  

• Høvedsmannsråd: Ingunn stilte til gjenvalg. Tora Heide og Stein Are Sæther ikke på valg.   

• Seil- og rigg: Gunnar Austerheim og Stein Arne Sæther nye, tar delt ansvar.  

• Valgkomiteen: Audun Sødal og Jan Petter Huberth Hansen på gjenvalg. Ingrid Berg ikke på 

valg.  

 

10. Innkomne saker (kun informasjon) 

 

i) Redningsflåter (Stein Tore Wien) 

Redningsflåter som ble sendt til service hos MøreNot før jul er i en tilstand hvor det ikke anbefales at 

de re-sertifiseres. De er relativt gamle, og på grunn av store rust-skader vil kostnaden nærme seg 

prisen av nye flåter. Vi må derfor gjøre regning med å kjøpe nye flåter i 2018. Foreløpig har styret 

hentet inn tilbud fra MøreNot på Skjervøy og hos Erling Haug i Trondheim. Begge leverandører har de 

nevnt at slike flåter ikke bør håndteres for mye eller sittes på, så vi bør derfor vurdere en mer 

permanent plass for flåtene.  

 

Det ble kommentert fra årsmøtet at vi burde videreføre prinsippet med to flåter, slik at vi på 

sommerseilas har en back-up flåte. Alternativet med én stor flåte vil også bety en veldig stor 

gjenstand på dekk som mest sannsynlig vil bli vanskelig å plassere.  

 

ii) Forbundet Kystens Landsstevne 2019 (Elisabeth Farstad) 

Elisabeth er kommunikasjonsansvarlig for landsstevnet, og informerte litt om fremdrift i 

planleggingsarbeidet. Det er nå etablert en stevnekomité, hvor Helge Meyer er leder. Stevnet vil 

trenge anslagsvis 200 frivillige, og på nåværende tidspunkt er det spesielt prosjektledere som kan ta 

litt ekstra ansvar for trengs. Vi som båtlag må tenke på hva vi kan bidra med, samt som 

enkeltpersoner som medlemmer av Kystlaget Trondhjem. Det henvises blant annet til Byblekka, som 

brukes aktivt i informasjonsarbeidet.  

 

iii) Digitalt arktiv (Håkon Solberg) 

Det jobbes nå med å modernisere digitale arkiver, med tanke på å bedre dokumenthåndteringen i 

Nidaros. Den valgte tekniske løsning er Google Suite, som gir oss mulighet til blant annet skybasert 

lagring av dokumenter, opprettelse av maillister, utsendelse av rutinemessige mailer, samt 

mailadresser tilknyttet styreverv. I den forbindelse har båtlaget registrert seg i frivillighetsregisteret, 

som kan gi oss muligheter for momskompensasjon ved investeringsutgifter. Det ble kommentert at vi 

nok har en del eldre materiale som burde skannes, så hvis noen kjenner seg kallet…  

  


