
Referat årsmøte Nidaros Båtlag Damhaughytta 8. februar 2020 

Tilstede: 13 frammøtte medlemmer, inklusiv de fleste i styret.  

1: innkalling og dagsorden ble godkjent.  

Det ble fremmet forslag om å orientere om nye forskrifter i sammenheng med 
seilingsplan 2020, da dette kan påvirke hvordan vi kan drive seilingsaktiviteter i 
framtiden. Dette ble gjort, før utfyllende diskusjon under innkomne saker.  

2: Møteleder og referent:  

Stein Arne Sæther valgt til møteleder, Morten Pedersen referent.  

3: Årsmelding ble godkjent med tre korrigeringer og tilføyelser:  

I høvedsmannsutvalget sitter Håkon Solberg, ikke Stein Arne Sæther i 2019. I 
Valgkomite sitter Åsmund Sæther, ikke Jan P.H. Hansen. Det er registrert 70 
persondøgn i årets sommerseilas.  

4: Regnskap 2019: 

Underskudd på 28 464,- primært som følge av reparasjon på motor.  

Ved årsskiftet 18/19 var kapitalen i båtlaget 118 994,- . Ved årskiftet 19/20 er denne nå 
redusert til 90 015,- 

15 000,- til gode fra Fosen FHS er ikke ført i 2019 regnskapet, reelt underskudd blir da 
ca 13 000.  Dette vil bli ført som inntekt i 2020 regnskapet. 

Motorreparasjon er ført som grunninvestering.  

11 000 på forsikring av båt og naust er den største enkeltstående driftsutgiften.  

Det har også vært lavere kursaktivitet og inntekt i 2019 enn tidligere år.  

Sommerseilasen har gitt noe inntekt, som imidlertid kunne utløst mer støtte om dette 
hadde vært innmeldt som kurs og utløst støtte. 

Regnskapet er revidert av Frode Frydenlund, som  påpeker at motorreparasjon var 
planlagt og en forventet utgift, og at det savnes tiltak for å øke inntektene i 2019.  



5: Regnskapet og årsmelding ble godkjent med de innspill og kommentarer som 
nevnt over.  

6: Seglingsplan 2020 

Det ble lagt fram en foreløpig seilingsplan, der styret i samarbeid med høvisene skal 
jobbe videre med å fylle ut aktiviteter i planen utover vinter og vår.  

Utsett 25. april og oppsett 17. oktober er i henhold til tidevannstabell og båtlagets 
tidligere erfaringer. Enighet om å holde oss til disse to lørdagene. 

Det er satt opp åpne- og  medlems- seilinger i sesongen, samt 4 uker sommerseilas, likt 
tidligere år.  

Det var i forkant av møtet meldt inn ønske fra Ingunn om å seile båten opp til 
Trænafestivalen 9.-10. Juli, og familien Heide ønsker å seile ned derfra etterpå. Morten 
meldte inn ønske om å seile i uke 30.  

Litt diskusjon rundt oppsettet av høvedsmenn og halskarer i planen, men hovedregelen 
er fortsatt at vi bytter internt de gangene det ikke passer for oss å seile. Dette er også 
en foreløpig plan, der det vil komme endringer fram mot sesongstart.  

Morten orienterte om førsteinntrykket av Sjøfartsdirektoratets nye forskrift for fartøyer 
under 24 meters lengde, med færre enn 12 passasjerer.  

Paragraf 2 i forskriften gir fritak fra sjøsikkerhetsloven, slik at fartøyet kan følge regler 
for fritidsfartøy, ut fra et av tre følgende kriterier:  

- Skoler, barnehager i sammenheng med opplæring i sjøvett 
- Kystlag som driver fartøy til dugnad og fritidsaktiviteter 
- Fartøy inntil 10 meters lengde, med motorkraft begrenset i henhold til tabell.  

For oss er det punkt 1 og 2 som er aktuelle, men ny forskrift kan ramme åpne 
onsdagsseilinger og utleie som ikke er til skole/opplæring, altså der vi tjener penger på 
ikke-medlemmer.  

Seilingsplanen står foreløpig, til vi får avklart reglene. Kan ikke betalende være med 
f.eks? 

Styret skal jobbe videre med å avklare hvordan vi må forholde oss til nytt regelverk før 
seilingssesongen starter.  



7: Budsjett 2020 

Presentasjonen av regnskapet utløste også diskusjon om hvilke inntektskilder vi kan få 
fremover. Sommerseilas kan meldes inn som kurs, og kursaktiviteten kan økes. Dette 
utløser støtte.  

Vi kan drive søndagskafe på kystlaget, og kystlaget deler også ut støtte der vi bør være 
på ballen. De har midler som kan komme oss til gode i etterkant av landsstevnet i fjor.  

Utleie til Steinerskolen, velkommen om bord-midler, og øvrige kurs bør videreføres. 

Søknader til stiftelser og fond bør også prioriteres i 2020.  

Innbetaling av medlemsavgift må også kontrolleres og følges opp. 

Det nye styret får i oppgave å lage en plan for hvordan vi skal øke inntektene til 
båtlaget.  

Videre ble det uttrykt bekymring fra motorgruppa rundt tilstanden på propellen, som ble 
rettet opp for noen år tilbake. Det er vanskelig å vite sikkert, men vibrasjoner fra denne 
kan ha vært årsak til skader i gir som ble reparert i fjor.  

Enighet om at det bør søkes eksterne midler til ny propell. Det er tidligere vedtatt at ny 
kartplotter skal kjøpes inn, et innkjøp som ble satt på vent da nye flåter ble kjøpt inn for 
to år siden. Styret jobber videre med eksterne midler også til dette.  

Budsjett for 2020 ble godkjent, med et forbehold om avklaring av nye regler rundt utleie 
og onsdagsseiling.  

8: Valg, basert på Valgkomiteens innstilling 

Styret:  

Leder:  Stein Arne Sæther, valgt for 1 år , tar over etter Kjetil Sildnes. 

Web- ansvarlig:  Andre Sæther Berger, valgt for 2 år, overtar etter Stein Tore Wien.  

Kasserer: Anne G. Lien, ikke på valg, fortsetter ut 2020  

Skrivar: Morten Pedersen, ikke på valg, fortsetter ut 2020 



Kystlagskontakt: Jan Petter Hubert Hansen valgt for 2 år. Overtar etter Stein Arne 
Sæther.  

Høvedsmannsrådet: 

Ingunn Limstrand fortsetter som leder 

Håkon Solberg fortsetter 

Audun Sødal overtar etter Tora Heide, som går ut.  

Båtgruppa: 

Vegard Heide fortsetter 

Motorgruppa: 

Frode Frydenlund og Audun Sødal fortsetter.  

Segl og Rigg - gruppa: 

Gunnar Austrheim fortsetter, Øyvin Sæther overtar etter Stein Arne Sæther, som går ut. 

Valgkomite: Audun Sødal,  Kjetil Sildnes,  Ingrid Berg.  

Åsmund Sæther går ut. 

Revisor:  

Frode Frydenlund  

Alle medlemmer av styret og gruppene ble enstemmig valgt.  

9: Innkomne saker, eventuellt.  

Det var på forhånd innmeldt sak om ny forskrift for fartøy under 24 meter/ 12 
passasjerer.   Debatten rundt denne grep inn i flere punkter som nevnt over, og det er 
enighet om at styret jobber videre utover vinteren med å avklare innhold i forskriften og 
konsekvenser for båtlaget.  

Som en konsekvens av idemyldring og diskusjon rundt forskjellige arrangementer 
utover året, meldte Gunnar Austrheim seg til å følge opp “Velkommen om bord”- kurset i 
2020, forutsatt at forbundet Kysten viderefører ordningen. Ønskelig at Kjetil Sildnes 



følger opp eventuell utleie og gjennomføring av arrangement til Steinerskolen i 2020, 
Styret tar kontakt med Kjetil om dette.  

Styret og fremmøtte medlemmer var fornøyd med et vel gjennomført og trivelig 
årsmøte! 

 

  

 

 

 

 


