
RANA SPORTSDYKKERE

MO I RANA

Referat fra styremøte 30.10.2012

Til stede: Marianne Jensen, Torbjørn Hamran, Linda Pedersen,Helge Bogen, 
Kenneth Johansen og Olav Tofte Larssen

Forfall: Hans Anton Stenersen

Sak 1: Gjennomgang av referat fra styremøte 26.09.2012

Jfr. sak 3 og innkjøp av kartplotter. Klargjort at materialforvalter foretar 
innkjøpet når det passer best til en anslagsvis kostnad på kr. 20.000,- 
Sekretæren redegjorde for erstatningssaken i anledning båtbrannen i juli i 
sommer. Redningsselskapets krav på betaling for slep av Hårek er videresendt 
eget forsikringsselkap Gjensidige. Krav fra andre mot RSD må fremsettes via 
eget forsikringsselskap. Dette gjaldt skade på annen båt, bergelønn og utgifter 
til slep.

Det var enighet om at foreningen innmeldes i Redningsselskapet. Kasserer 
besørger dette. Adresser etc. finnes på RS’s hjemmeside.

Sak 2: Status medlemsbevegelse

Kasserer fremla medlemsoversikt som viste i alt 64 medlemmer, hvorav 53 
betalende medlemmer inkl. 4 familiemedlemmer og differansen er 
”gratismedlemmer” som følge av nyinnmeldelser etter gjennomført 
kvalifiseringskurs.

Sak 3: Status økonomi

Ca. kr. 160.000,- på sparekonto og ca. kr. 5000,- på driftskonto. Det har i løpet 
av året vært mye uforutsette utgifter. Foreningen har noe utestående for 
båtutleie til Rana kommune i 2011 og utestående i anledning en dugnad hos 
Rimi i høst. Økonomien er grovt sett i samsvar med budsjett, men det er 
bekymringsfullt at foreningen ikke er i stand til å påta seg tilbud om 
dugnadsarbeid som ville gitt betydelige inntekter. Antagelig må styret vurdere 



avgift for luftfylling og evt. andre tiltak for å bedre økonomien. Foreningen 
sitter på verdifulle eiendeler som er nødvendige for driften av klubben og evt. 
defekter som ikke dekkes av garantier/forsikringer vil kunne gjøre det vanskelig 
med uforandret drift.

Sak 4: Innkjøp av nytt klubbutstyr

Jfr. sak 1 og tidligere vedtak om innkjøp av kartplotter. Iverksettes av 
materialforvalter, formentlig til våren.

Forslag fra materialforvalter om innkjøp av ”flaskebank”. Vil bl.a. medføre 
raskere fylling av et større antall flasker samt redusert slitasje på kompressor. 
Pris, brukervennlighet etc, undersøkes nærmere av materialforvalter.

Sak 5: Forberedelse til klubbaften den 30.11.2011

Styreleder hadde satt opp en ”tiltaksliste” som ble gjennomgått og utfylt. Det 
dreier seg om enkelttemaer som vil bli gjennomgått av styreleder.

Sak 6: Praktisk forberedelse til klubbaften

Annonse legges ut på hjemmesiden/facebook/e-post den 05.11.201 med frist 
for påmelding den 23.11.2012. Noen ”påminnelser” frem til utløpet av fristen. I 
annonseringen opplyses at det vil bli en egenandel på kr. 150,- og at drikke 
selges til selvkost fra egen bar. Styreleder sørger for dette. 

Ca. 1 uke før møtet tar sekretæren kontakt med Bakeribyggjet for bekreftelse 
på at alt er ok. Gjør praktiske avtaler med kjøkkensjefen.

Kasserer og sekretæren gjør nødvendige innkjøp av drikkevarer o.a. 
(loddbøker)  den 30.11.2012. Kasserer skaffer til veie betalingskort.

Hele styret forsøker å skaffe premier til utlodningen.

Det legges opp til klubbmøte fra 1830 til 1930 og deretter sosial samvær. Alle 
må være ute av bygget innen kl. 2400. De mest hardføre kan fortsette kvelden 
et annet sted på byen.

Styret møter på Bakeribygget fra ca. 1715 for praktiske forberedelser.

Sak 7: Klubbens forsikringer



Enighet om at forsikringen er ok. slik den foreligger, men det er klart at skader 
under bortleie/utlån av dykkebåten ikke er dekningsmessig. Sekretæren lager 
en standardavtale vedr. bortleie av båten, spesielt med sikte på å fastslå 
leietagers ansvar ved skader på båt/motor. For øvrig litt delte meninger i styret 
om utleie av dykkebåten. Styret vil forbeholde seg retten til å vurdere utleie i 
hvert enkelt tilfelle. 

Som nevnt i annen sak innmeldes RSD i Redningsselskapet som ”fullt medlem”. 

Sak 8: Status klubbaktiviteter

Viser til den orienteringen styreleder vil gi om dette på klubbkvelden. Dette vil 
omfatte klubbturer, søndagsturer, buddykvelder, dugnader (bl.a. i båthavna i 
Alderssundet samtidig med båtpussen), divers night, sosiale ”events” etc. 
Styret har merket at det er stor aktivitet blant enkeltpersoner/grupper. 
Kommunikasjonen på Facebook vitner om dette. Styret vil stimulere til slik 
aktivitet. Klubben er inne i en svært positiv periode.

Sak 9: Evt

• Det legges opp til egen ”aften” for styret andre lørdag i januar 2013. 
Enighet om at Meyergården er et bra sted. Tar sikte på et lite styremøte i 
forkant og at vi i den forbindelse får tilgang til eget rom i 
”gammelbygget”. Legger til grunn at styreleder sørger for nødvendig 
reservering av rom etc.

• Det vil bli avholdt styremøte i forkant av årsmøtet 2012 (i januar 2013).

• Kasserer besørger oppdatering i Brønnøysundregistrene hva angår 
styrets sammensetning/medlemmer.

• Som nevnt i annen sak besørger kasserer betalingskort for klubbens 
bankkonti så hurtig som mulig.

Mo i Rana 01.11.2012

Olav Tofte Larssen



sekretær


