
Styremøte HBF 24.04.2017 
 
Møtet Innkalt av:            Yngve Tomter 
Type møte:                       Styremøte 
Møteleder:                        Yngve Tomter 
Referent:                           Yngve Tomter 
 
Møtedeltagere: 
 
Yngve Tomter 
Bjørn Kristiansen 
Tore Nilsen 
Hans Petter Aas 
Bjørn Andersen 
Ståle Rindal 
Hans Arne Karlsen 
Reidar Otterstad 
 
Frafall: 
 
Magne Morsund 
 
Utestående saker fra forrige møte 
 
3, Overlevering av arbeidsoppgaver til våre nye styrerepresentanter vil bli gjort over de neste 2-3 
ukene. 
Eksempler er: overlevering av nøkler, opprettelse av bruker-id til våre datasystemer,  
klargjøre nye vaktlister, opplæring i våre datasystemer, gjøre seg kjent med eksisterende kontrakter 
og mere. 
 
Flere detaljer om denne sesongs arbeid og oppgaver vil komme som egne saker etter neste 
styremøte. 

 Oppdateringer på denne sak som egne saker under. 
 
4, Vaktsjef Tore Nilsen sørger for vakthold den 19 april da det skal avholdes russedåp på grusplassen 
som tidligere år. 

 Vakt gjennomført av frivillige vaktmannskaper. Ingen problemer er rapportert. 
 
5, Første dugnad er bestemt avholdt mandag 24 april. Bjørn Kristiansen leder denne. 

 Denne planlagte dugnaden ble avlyst pga store snømengder. Vil bli satt opp igjen snarest. 
 
Nye saker 
 
1, Det ble besluttet å kjøpe «nye/ brukte» møbler til vaktbuene + nytt kjøleskap i vaktbua på 
Tjuvholmen. Tore Nilssen ordner dette.  
 
2, Vaktbua på Tjuvholmen har sprekker/ åpninger som må tettes. Vaktbua på Brygga må ha bedre 
lufting. Hans Petter Ass tar ansvar for dette. 
 
3, Vaktlister er generert og lagt ut på våre hjemmesider. De første vaktene er ringt slik at vi sikrer å 
komme i gang som planlagt. 
 



4, Vær og vannstanden i Mjøsa styrer når dugnadene i begge havner blir satt opp. Andre dugnader 
som vanlig. 
 
5, Vann og strøm på nye brygge 7 vil bli montert og klargjort til sesongstart. 
 
6, Flere møter er avholdt med Jan Olav Høgvold for overlevering av arbeidsoppgaver og ansvar. Dette 
har involvert Hans Petter, Tore og Ståle. 
 
7, Arbeid er startet med å se på framtidige dataløsninger for HBF. Vi må se dette over en 2 års 
periode da eksisterende system kan «gå ut på dato «.  
Drift av framtidig system må ivaretas av egen leverandør slik at vi ikke gjør oss for avhengige av 
enkeltpersoner. 
 
8, Kontrakt/ driftsavtale skal utarbeides med Jan Olav Høgvold for vedlikehold av eksisterende 
datasystem. YT har ansvar for dette. 
 


