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Sted: HH, kl 18:00 (Hjemme hos Oddvar) 

Tilstede: Oddvar Sivertsen, Eirik Jakobsen, Trond Ingar Otterholm, Torgeir Schaug og Kolbjørn Blix-

Dahle 

Forfall:  

Saksliste:  

Sak 1 Referat 

Sak 2 Komiteer 

Sak 3 Post 

Sak 4 Økonomi 

Sak 5 Budsjett 2019 

Sak 6 Forslag til endring av reglementer til årsmøtet 2019 

Sak 7 Årsmøtedato  

Sak 8 Regionsmøte 

Sak 9 Eventuelt 

 

Sak 1 Referater: Ansvarlig 

 Alt OK.   

Sak 2 Komiteer: Ansvarlig 

 Vei/vann: Status brønnboring. 

- Brønnvann i kranene på Sandnes. Ny trykktank og eventuelt ny varmt vanntank venter 

til 2019.  

- Brøyting. Til vinteren kontakter leder Vidar og sørger for litt bedre brøyting en 

tidligere år. Noe mere av sneen må bæres ut av campingen.  

 

Arrangement:  

- Termin liste. Arr komiteen har satt opp fordeling av arrangement for 2019. Mail sendt 

til alle som er tildelt arrangementer.  

- Arrangement har satt opp arbeidsoppgaver til egen komité. Foreslår å slå sammen 

arrangementskomité og drift sanitær, da komiteene griper in i hverandre.  

- Har også satt opp forslag til budsjett.  

 

Aktivitet:  

- Huske reparert. 

- Forslag til arbeidsoppgaver til egen komité levert styret.  

- Lagd en plan for utvidelser og forbedringer. 

 

Bygg:  

- Original nøkkel til Sandnes klarer vi ikke å oppdrive. Det arbeides med flere 

alternativ.   

- Jack har foretatt kontroll av brannslukkere. Det vil bli avholdt brannslukkeøvelse i 

2019, samt Line H arrangerer førstehjelp rettet mot brann. Dette planlegges gjennomført 

i fm årsmøtet 16 februar. 

- Bygg komité har også levert forslag til arbeidsoppgaver for egen komité.  

- Har levert inn liste med arbeidsoppgaver og ønsker også innspill fra medlemmene på 

ting som trenges utført.  
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Drift sanitær: 

- Innspill om bedre hyller på vaskerom Huset, noe som er utført. 

- Få ryddet og ordnet vaskerommet. Få montert opp vaskemaskon på Sanitærbrakka.  

 

Plass: 

- Plass har satt opp arbeidsoppgaver til egen komité. Bør utvides i antall medlemmer og 

ha minimum en medlem fra styret. Byggesøknader ol bør forsøkes å avgjøres på 

Sandnes slik at oppmåling kan foretas.  

- Godkjenne plattsøknad til plass nr 6. Godkjent. 

- Godkjenne plassering plass nr 68. Godkjent.  

- Plass 18 fremleie til Morten Olsen. Utgår, da Morten har flyttet vogna.  

- Plass 50 ikke tatt i bruk. Utgår, da Morten har flyttet vogna.                        

- Plass 24 søknad fra Willy om fremleie. Ikke innvilget. Styret har dårlig med erfaringer 

med framleier og ønsker ikke dette.  

- Vogn til Bjørn Tore på parkerings plass. Vogna skal bort innen 10 desember.  

- Telt til Jack på parkeringsplass. Blir flyttet til plass 70 innen kort tid (Brøytesesong). 

Sak 3 Post: Ansvarlig 

 Intet  

Sak 4 Økonomi: Ansvarlig 

 God og sunn økonomi. Ca 4 stk som enda ikke har betalt årsleia. Purring er sendt. Etter 

denne fristen lyses plassene, til de som fortsatt ikke har betalt, ut.  

 

Sak 5 Budsjett 2019: Ansvarlig 

 - Budsjettforslag gjennomgått av kasserer.  

- Legges opp til at vi vil gå med et solid overskudd i 2019.  

 

Sak 6 Forslag til endring av reglement årsmøte 2019: Ansvarlig 

 - Styret arbeider med endringer/forenklinger i reglementene. Kommer med forslag til 

årsmøtet 2019. Innspill mottas.  

 

Sak 7 Dato for årsmøte 2019 Ansvarlig 

 16. februar 2019.  

Sak 8 Regionsårsmøte:  

 November 17 på Sortland.  

- Regionen ønsker at de små avdelingene i Vesterålen slås sammen til en avd i 

Vesterålen. Styret fremmer forslag på sammenslåing av alle avdelingene i Vesterålen til 

en avdeling.  

- Interessen for treff i regionen har vært lav de siste årene. Andøy og Sortland 

arrangerer tur for alle i regionen i pinsen 2019 til (Kabelvåg).  

 

Sak 9 Eventuelt:  

 - Avdelingen forsøker å få en avtale med Sortland Caravan angående service for 

fastliggervogner på Sandnes. 

- Totalnett vil etablere seg på Sandnes. 

- Gassavtalen med NBCC utgår i dagens tilstand. Det kommer en ny avtale etter hvert 

og det arbeides med en lokal avtale.  

 

Møte 

avsluttet:  
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