
Referat fra årsmøtet i Båtlaget Nidaros 
28.01.2021 
 
Årsmøtet ble i år avholdt digitalt via Teams, og til sammen 21 medlemmer deltok.  
 
1 Dagsorden og og møteinnkalling  

Denne ble enstemmig godkjent.  
 
2 Valg av møteleder og referent:  
Stein Arne Sæther ble valgt til møteleder  og Morten Pedersen til referent.  
 
3 opplesing og godkjenning av årsmelding 
 
Årsmeldingen ble lest opp av skrivar i båtlaget. Her ble det påpekt tre mindre feil, som 
i ettertid er rettet opp.  
 
Årsmeldingen viser at Nidaros har vært gjennom et Korona-preget år, og at dette har 
forandret aktiviteten i båtlaget. Planer måtte endres, det ble senere utsett og mindre 
onsdagsseiling, men samtidig veldig god deltakelse på sommerseilasen.  
 
4: Regnskap 2020  
 
Revisor har gått gjennom regnskapet, og hadde ingen anmerkninger.  
Regnskapet viser inntekter på 63400,- , og utgifter på 34 000. Dette gir et overskudd 
på 29 400,- . 
Enighet om at  at dette er veldig bra! 
 
God inntekt fra sommerseilas og kursstøtte til to uker av dette, samt noe leieinntekter 
og medlemskontingent utgjør hovedinntektene. Noe av overskuddet skyldes 
imidlertid en sen innbetaling fra Fosen Folkehøgskole etter leie av båt i 2019.  
 
5: Årsmelding og regnskap ble enstemmig godkjent.  
 
6: Aktivitetsplan 2021 
Det var sendt ut et utkast til aktivitetsplan for 2021 sammen med årsmøtepapirene.  
 
Noe diskusjon rundt denne.  
Båtlaget tar sikte på å leie Damhaugen senere i vinter, når smittefaren reduseres.  



 
 
Vi tar sikte på en dugnad på båten før påske, for å utføre følgende:  

- Ny motorkasse, tollkloss i hammelrom, tollkloss på lettbåt, vengtak, stråkjøl, 
og pinne i rorbeslag.  
 

Vegard avklarer med Fosen FHS om det blir noe av deres planer til våren, som kanskje 
innebærer leie av Nidaros i deres prosjektmåned. I så fall må båten settes ut midt i 
april, hvis ikke kan 1. mai være en god lørdag for dette.  
 
Ingunn er interessert i å holde seilkurs også i år, men oppfordrer samtidig flere 
høviser til å være med og arrangere dette, slik at ambisjonen om å holde dette over to 
kvelder kan bli en realitet, og at flere høviser får utvikle seg gjennom å holde kurs.   
 
Stein Tore sa seg villig til å stå for Sjørøvertokt også i 2021.  
 
Ellers enighet om at onsdagsseilinger og 5 uker planlagt sommerseilas står inntil 
videre, planen kan jo justeres etterhvert.  
 
Forslag om at festivaltur til Sjørokkfestivalen på Ekne 28. august legges inn i planen, 
bred enighet om dette.  
 
7 Budsjett 2021 
 
I budsjettet for 2021 er det budsjettert med et underskudd som utgjør ca halvparten av 
overskuddet fra 2020. I hovedsak er det behovet for å sy nytt seil som er årsaken til 
dette, der det er budsjettert med ca 20 000 i materialkostnader.  
 
Det er budsjettert med inntekter på 54 000 og utgifter på 67 000, som gir 13 000 i 
underskudd.  
Budsjettet tar ellers utgangspunkt i inntekter og utgifter som er ganske like de vi 
hadde i 2020.  
 
Det kom i tillegg forslag om følgende innkjøp: 

- En ekstra trekiste til å ha ombord 
- Skifte ut pulverapparat 

Styret får videre ansvar for å sjekke intervall for redningsflåte - service. Disse var 
kjøpt hos Mørenot AS vinteren 2018, av merke Arimar. 
 
Budsjettet ble enstemmig vedtatt.  



 
8: Valg 
Valgkomitéens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Styret:  
Leder: Stein Arne Sæther, gjenvalgt for 1 år til.  
Skrivar: Gunnar Austrheim, valgt for 2 år, erstatter Morten Pedersen.  
Kasserer: Ellen Arneberg, valgt for 2 år, erstatter Anne G. Lien 
Kystlagskontakt: Jan-Petter Huberth-Hansen, gjenvalgt for 1 år til.  
Webredaktør: André Sæther Berger, gjenvalgt for 1 år til.  
 
Høvedsmannsutvalg:  
Ingunn Limstrand, Håkon Solberg og Audun Sødal.  
 
Båtansvarlig: Vegard Heide fortsetter 
 
Motorgruppa: Frode og Audun fortsetter 
 
Segl og rigg: Øyvin fortsetter 
 
Naustgruppa: Styret fortsetter 
 
Revisor: Frode Frydenlund 
 
Valgkomitéen: Åsmund Sæther, Stein Tore Wien og Kjetil Sildnes.  
 
9: innkomne saker, eventuelt 
Det var på forhånd ikke meldt inn saker.  
 
Leder tok opp hvorvidt medlemskontingent og utleiesatser skal justeres. 
Flere argumenterte for en økning i utleiesatser til firma, enkelte mente at man burde 
ikke øke for mye til skoler/institusjoner. I tillegg gjør nye regler for passasjerfart fra 
2020 at vi ikke bør drive regulær utleievirksomhet, men at dette bør utøves som en 
lagsaktivitet eller som et pedagogisk opplegg.  
 
Forslag fra leder: Medlemskontingent holdes på dagens nivå, og det nye styret får i 
oppgave å vurdere endring av utleiesatser i 2021. Enstemmig vedtatt.  
 
 
 



Tilstand seil, sying av nytt seil:  
Vegard vurderer seilene til å holde 1-2 år til. Han er villig til å lede dugnaden med å sy 
nye seil. Ser for seg 1 helg +  noen enkeltkvelder. 20 000,- i materialkostnad bør holde.  
 
Ovn i løftingen eller ei? 
Diskusjon  rundt dette, også i sett i sammenheng med lekkasje i vengtaket, og 
plassbehov i vengen. Høvedsmannsutvalget får i oppgave å avklare om ovnen skal tas 
ut eller ei. 
 
Innkjøp av ny kartplotter:  
Morten informerte om at søknaden til Stiftelsen Uni i fjor dessverre ble avslått, 
dermed ble det ikke kjøpt inn utstyr som vi søkte om.  
Imidlertid viktig å holde kontakt med Kystlaget, og videreføre 7000 som vi har fått i 
forhåndstilsagn.  
 
Høvedsmannsutvalget får i oppgave å avklare om vi skal ha plotter ombord, og i så fall 
hvilken type. Det er budsjettert for innkjøp av dette i 2021.  
  
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


