
        

         

MØTREFEFERAT 

Tid: 07. mai 2022, klokken 1200 til 1300 

Sted: Liland brygge, Mellageret 

Til stede: Bjørn-Ivar Wold, Åshild Sørensen, Per Arvid Nygård, Lars Sigvald Riise 

Ikke møtt: Johnny Stenbakk, Frode Kristoffersen, Knut Erik Hansen 

Referent: Bjørn-Ivar Wold 

 

Sak 1 – Rolle, ansvar, myndighet 

Styret velges iht vedtekter med vervene leder, nestleder, styremedlem og varamedlem. Vervene som 
kasserer og sekretær fordeles internt i styret.  

Åshild Sørensen tildeles vervet som kasserer i perioden 2022 til 2223. 

Bjørn-Ivar Wold tildeles vervet som sekretær i tillegg til ledervervet. 

Linn Anita Ravn er av Evenes kystlag valgt som personlig vara for kystlagsrepresentant i styret, Åshild 
Sørensen. 

Overlapping med avtroppende kasserer/sekretær Jan Inge Jacobsen avtales etter den 11. mai 2022. 

 

Sak 2 – Vedlikehold 

Skade på treputer og redningsstige forårsaket av båt fra Evenes buss tidligere i år er besluttet rettet 
opp hvor Evenes buss belastes kostnaden for materiell, mens Liland båtforening utfører arbeidet på 
dugnad. Dette i den hensikt å sikre kvalitetsmessig utført arbeid. Materiell er bestilt gjennom Marina 
Solutions og vil blir levert ila juni. 

Marina Solutions er gitt oppdrag om oppretting/oppstramming av trepirer, samt oppretting av 
innfesting til feste av disse mot betongmolo. Wold følger opp hva som allerede er avtalt, bla pris på 
utført arbeid. 

 

Sak 3 – Dugnader, aktivitet 

Det planlegges med to faste dugnader hvert år. Vårdugnad tidlig i mai og høstdugnad sent i 
september. Disse dugnadene er ment å inneholde arbeidsoppgaver knyttet til åpning og lukking av 
anlegget (vann, slanger, oppretting etter vinterperioden etc.) Det legges til rette for at hver av de 



planlagte dugnadene går over tre timer slik at medlemmene gis forutsetning for å oppnå totalt 6 
dugnadstimer til avskriving på årskontingent. 

Dugnader ut over dette utføres som følge av uventet vedlikehold og skade. 

 

Sak 4 – Eventuelt 

Fra Åshild Sørensen: 

Felles aktivitet med Evenes kystlag 

Evenes kystlag har ønske om å inkludere foreningens medlemmer i aktiviteter på brygga. Eksempelvis 
det å arrangere felles årsfest. Dette i den hensikt å skape bedre samhold blant brukere av 
bryggeområdet. Wold og Sørensen ser nærmere på alternativer. 

Ryddevaktordning 

Det ble i 2021 etablert en ryddevaktordning blant foreningens medlemmer. Det er usikkert hvorvidt 
denne fungerte iht intensjon. Styret vedtar at det sendes e-post til medlemmene med oppfordring til 
å løfte blikket og ta med eventuell søppel de måtte oppdage når de forlater brygga. Wold sender 
denne e-posten. 

Fra Bjørn-Ivar Wold: 

Fortøyning 

Medlemmene skal gis melding om opprydding av gamle fortøyninger som ikke er i bruk, samt 
påminnelse om rutiner for fortøyning (strekkavlastere, dimensjoner etc) Wold formidler dette i 
samme e-post vedrørende rydding. 

 

 

sign: 

Bjørn-Ivar Wold 

Leder Liland båtforening 

 

 

 

 


