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Faglig råd Småbåthavner
Seilforeningen 1928, Breivik
19.11.2019 kl. 18.00
Tor Hoås
Referent: Stein Bethuelsen
Tor Hoås, Egil Schanche, Arne Torsvoll, Cato Jansen, Gunnar Løland, Marthon
Michaelsen, Torfinn Ingeborgrud, Per Skalleberg, Stein Bethuelsen.
Trygve Lunde
Jostein Tverdal, Torgeir Esig Sørensen, Per A. Thorbjørnsen, Leidulf Skjørestad,
Rune Askeland, Aina Hovden Lunde, Arnfinn Skadsheim
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Sak nr.:
1.

Velkommen og godkjenning av dagsorden.
Tor ønsket velkommen til dagens møte. Det var ingen merknader til
møteinnkalling og dagens saksliste.

2.

Informasjon om Seilforeningen 1928, v/ leder Marthon Michaelsen
Marthon Michaelsen, leder i Seilforeningen fortalte i korte trekk historien til
Seilforeningen1928 i korte trekk, samt aktiviteter som seilaser og mer.
Seilforeningen 1928 sin båthavn ligger i Stavanger, Østre bydel, i Breivik ved
Dreyers holmene ytterst i Gandsfjorden. Der er plasser til ca. 55 seilbåter med
smått og stort. Her er et moderne anlegg med brygger, eget klubbhus, slipp med
spyleplass, mastekran og opplagsplass for vinteropplag og vårpuss. Takk til 1928
for god kaffe og någet attåt.

3.

Møtereferat fra møte 4.2019, 03.09.19
Møtereferat ble enstemmig godkjent etter spørsmål fra Arne. Arne etterspurte valg
regler i sak 4, hvor Tor viste til dagens møte, sak 9, og kommer tilbake til saken
der.

Sak nr.:
4.

5.

Møtekalender 2020
Møtesteder og kalender ble gjennomgått.
Enstemmig faglig råd: Møtekalender 2020 godkjennes, og sendes ut som vedlegg
til dagens møtereferat.
Søknader om HMS – midler:
Hundvåg båtforening søker om HMS midler til adgangs port flytebrygge Prestø og
til sklisikring på brygger og utriggere. Estimert kostnad kr.40 000.Enstemmig faglig råd: Søknaden anbefales innvilget
Stavanger Motorbåtforening søker om HMS midler til investering av
brannslukkere samt på deres fyllepirer. Kostnad kr.16 455 inkl. mva.
Enstemmig faglig råd: Søknaden anbefales innvilget
Stavanger Motorbåtforening søker om HMS midler til åpne sperreporter med
sikkerhetsinformasjon på. Til bruk ved 13 flytebrygger. Totalpris kr. 100.750.Enstemmig faglig råd: Søknaden anbefales innvilget

6.

Drivstoffanlegg i småbåthavner
Det er etablert drivstoffanlegg i flere av våre småbåthavner. Det er Stavanger
kommune v/ Byggesak som kan gi slik tillatelse, såfremt drivstoffanlegget er
søknadspliktig. Rogaland Brann og Redning IKS foretar tilsyn med slike anlegg.
Ifølge vår handlingsplan for småbåthavner skal det lages en ROS analyse i hver
båthavn på kommunal grunn. Drift av våre småbåthavner skal være i samsvar med
de til enhver tid gjeldende lover og regler, deriblant plan- og bygningsloven,
forurensingsloven med mer.
Enstemmig faglig råd. Begynn aldri drift av drivstoffanlegg før godkjent ROS
analyse på drivstoffanlegget er etablert.

7.

Valgregler Fellesrådet
Det vises til vedtekter for Stavanger Båtforeningers Fellesråd, vedtatt i 2017, § 8.
Det skal under valg til faglig råd sikres at alle typer medlemsforeninger er
representert.
Enstemmig faglig råd: Det henstilles båtforeningene om å foreta valg av
representanter til faglig råd.

8.

Oppføring av skilt «Sakte fart» inn til våre småbåthavner.
Vi har mottatt brev fra Stavangerregionen Havn IKS, hvor Kystverket har godkjent
oppføring av «Sakte fart» skilt inn til våre småbåthavner. Mottatt brev har vedlagt
kart og koordinater på plassering. HMS midler kan brukes til innkjøp av slike
skilt, og søkes om til faglig råd på vanlig måte.
Enstemmig faglig råd: Mottatt brev fra Stavangerregionen Havn IKS med
vedlegg oversendes alle våre båtforeninger.

9.

Håndheving av båtforeningenes avtaler og regelverk.
Vi har fått en henvendelse fra Saltnes Båtforening angående et medlem i deres
båtforening, som nekter å forholde seg til beskjed fra båtforeningens styre.
Enstemmig faglig råd: Det er viktig at båtforeningens vedtekter er i samsvar med
Stavanger kommunes driftsavtale, grunnleieavtale og handlingsplan.
Båtforeningen skal drifte havnen etter norske lover, forskrifter, gjeldende avtaler,
regler og vedtekter, og har mandat som leietaker / drifter av grunn.
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10.

Status innkomne tilstandsrapporter / regnskap og informasjon brever ut.
De aller fleste båtforeningene sender inn årlige tilstandsrapporter og regnskap. Det
mangler kun 3 nå i år, som har sagt de snart sender inn sin tilstandsrapport. Alle
våre båtforeninger betaler årlig grunnleie til Stavanger kommune. Det arbeides for
tiden med å få på plass avtale med Solstrand og Austre Åmøy båtforeninger.
I dagens møte ble det gitt informasjon om våre brever sendt ut.
A, Råd gitt til Austre Åmøy Båtforening angående deres arbeid med vedtekter
B, Vårt forslag om registreringsplikt for småbåter, sendt Sjøfartsdirektoratet
C, Våre forslag om tema til Fritidsbåtkonferansen 2020, sendt Sjøfartsdirektoratet

11.

Spørsmål – Saker til neste møte
Midlertidig flytting av småbåter – Tiltak forurenset sjøbunn

12.

Status aksjonsliste / Saker «under oppsyn»
Paradis / Hillevåg utbygging
Rune Askeland (MDG), Leder av utvalg for miljø og utbygging (UMU) inviteres
til besøk i våre småbåthavner.
Neste møte i faglig råd:
Tirsdag 4 februar kl. 18:00 i Dusavik, hos Dusavik Båtforening
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