
Referat fra styremøte 26.09.2012 i Rana Sportsdykkere.

Til stede: Marianne Jenssen, Torbjørn Hamran, Linda Pedersen og Olav Tofte 
Larssen.

Forfall: Hans Anton Stenersen, Kenneth Johansen og Helge Bogen.

Sak 1: Gjennomgang av referat fra styremøte 09.08.2012

Sak 1b om prøvedykk. Neppe aktuelt med prøvedykk før mars/april 2013 og i 
forkant av dykkekurs. Marianne Jenssen og sekretæren avtaler når den tid 
kommer.

Sak 4: Medlemslisten er gjort tilgjengelig.

Sak 9b er fortsatt noe uavklart.

”Brakkefesten”  gikk ut og erstattes av medlemsmøte med påfølgende sosialt 
samvær  fredag 30. 11.2012 på Bakerbygget jfr. Sak 6 i dette referatet.

Sak 2: Status økonomi

Det er vist til e-post fra kasserer av 20.09.2012. Status er den samme som 
referert i forrige møte.

Sak 3: Status fra materialforvalter

Kartplotteren er 7 år gammel og det svarer seg ikke å reparere den. Dersom en 
legger seg på samme prismessige nivå ved kjøp ( ca 6-7000 kroner)  vil en ikke 
oppnå noen særlig forbedring mht brukervennlighet og teknologi (f.eks 
berøringskjerm, større skjerm etc.) og vi kan da vente til våren med et slikt 
innkjøp. For siste dykketur får vi låne en GPS.

Det har innkommet noen pengekrav i anledning motorhavariet tidligere i 
sommer og det er lagt til grunn at dette i utgangspunktet var en kurant 
forsikringssak. Det foreligger krav både fra redningsselskapet (RS) samt en 
privatperson som bisto. Fortsatt litt uklart faktum og båtfører Morten Jenssen 



vil lage et notat om hendelsen. Det er også noen uklarheter omkring en mottatt 
faktura. 

Turleder Linda Pedersen avklarer med den/de som bisto om hva som kreves 
erstattet samt grunnlaget for dette. Blant annet må det dokumenteres 
nærmere påståtte skader på en båt som deltok. Det må fremskaffes  en faktura 
fra verkstedet om hvilke skader som ble reparert og hva dette beløp seg til. 
Videre må det oppgis hva som kreves av bergingslønn samt slep av båt til 
verksted.

Styret mener at kravet fra redningsselskapet er diskutabelt og sekretæren tar 
kontakt med selskapet straks notatet fra båtfører foreligger (som også må 
omfatte hva som ble sagt under telefonsamtalen med redningsselskapet). 
Fakturaen fra redningsselskapet har forfall 20.10.2012 og vi bør ha avklart 
forholdet innen da.

Det foreligger klager på at trebenkene på Hårek er oppfliset og skader 
dykkerdraktene. Materialforvalter ser på muligheten for et eller annet 
belegg/matte som kan legges på setet. Det ble nevnt at det også kunne være 
praktisk med en gummimatte på dørken.

Sak 5: Status turleder

Siste turen (til Tonnes) avlyst pga mangel på båtfører. Materialforvalter ser 
nærmere på muligheten for utsjekk av nye  båtfører litt på ”langs”, dvs. endelig 
utsjekk først når ny kartplotter foreligger. Det kan da være praktisk at samtlige 
båtførere oppdateres på bruken av ny kartplotter ved en felles samling, for 
eksempel når båten skal bunnsmøres til våren.

Sak 6: Medlemsmøte med påfølgende sosialt samvær

Tid og sted fastsatt til fredag 30. november 2012 på Bakeribygget. Styreleder 
har akseptert et tilbud med en kuvertpris på ca. kr. 230,- som omfatter ”Biff 
Stroganoff” med påfølgende kaffe. Foreningen holder selv alle drikkevarer, som 
vi for eksempel kan selge til kostpris. Styreleder antyder i en e-post til 
medlemmene en egenandel på ca. kr. 150,-



Sak 7: Dato for neste styremøte fastsatt til 30.10.2012, kl. 1800 hos styreleder

Sak 8: Evt.

Saken om dugnad på Rimi avventes til etter Lurøyturen.

Mo i Rana 28.09.2012

Olav Tofte Larssen

sekretær


