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HAVNEUTVALGET 
 

 

Protokoll 

 
Møte i Havneutvalget for Sandviken Veteranbåthavn 

Tid: Torsdag 17. august 2016, kl. 17.00 

Sted: Lunsjrommet bod 20. 

 

Møtte:   Leder/referent:  Egil Sunde (Fellesenheten) 

  Havnefullmektig: Erik Clausen. 

Medlem: Alfred Johan Olsen (Langskipslaget Haakon 

Haakonsson) 

  Medlem:   Svein Olsnes (Motivasjon & Mestring) 

  Medlem:   Arild Berge  (Fyksesund) 

  Varamedlem:   Rune Tvedt (Sandviken Kystlag) 

  Varamedlem:  Årstein Svihus (Museum Vest, Norges Fiskerimuseum) 

 

Forfall: Medlem:   John Audun Hauge (privat) 

 

 

Sak 19/16:  Godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Godkjent.  

 

Sak 20/16: Godkjenning av protokoll fra møte 9. juni 2016 

Vedtak:  Godkjent 

 

Sak 21/16: Søknad om båtplass til Colin Archer «Mettemari2» 

Vedtak: «Mettemarit2» ble ikke tildelt plass. Dette begrunnes med generell 

plassmangel, og at havnens tilstand er så dårlig at ut fra en sikkerhetsvurdering 

er belastningen allerede for stor i vinterhalvåret. Båten og båttypen er likevel 

interessant for havnen. Havneutvalget oppfordrer derfor båteierne om å komme 

på besøk i havnen, og bli aktive i senteret, og søke på nytt til våren.  

 Vedtaket var enstemmig. 

 

Sak 22/16: Søknad om båtplass til IF seilbåt 

Vedtak: Båten tildeles ikke plass. Dette begrunnes med generell plassmangel, og at selv 

om plastbåter også har sin berettigelse i en veteranbåthavn, er båten av en ikke 

prioritert type. Vedtaket var enstemmig. 
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Sak 23/16:  Søknad om båtplass til «Viggo» 

Vedtak: Båten tildeles plass. 

 

Sak 24/16:  Oppsigelse av båtplass etter krav fra Fiskerimuseet og Museum Vest. 

Vedtak: Båtplassen til «Dreggen» og Per Olav Petersen sies opp med øyeblikkelig 

virkning på bakgrunn av de opplysninger som ble fremlagt av Norges 

Fiskerimuseum under møtet, og at dette har vært et vedvarende problem over 

tid, og som det ikke har vært mulig å løse på annen måte. Båten og dens eier er 

heller ikke lenger ønsket som gjest i havnen pga. den belastning dette vil være 

for arbeidsmiljøet i Norges Fiskerimuseum, og vil bli bortvist ved eventuell 

ankomst. Som bakgrunn for vedtaket, vises det til «Regler for Sandviken 

Veteranbåthavn»», pkt. 2i og pkt. 5f, og de generelle fullmakter ledelsen for 

senteret har for driften.» 

Vedtaket var enstemmig. 

 

 

Sak 25/16:  Eventuelt 

Vedtak: a) Det var enighet om at Sandviken Veteran Motorbåtklubb oppnevner nytt 

medlem til Havneutvalget. 

 b) Det ble orientert om mulig eierskifte for «Falken II», og at oppussing av 

båten i tilfelle starter med det første. Hvis dette ikke går i orden, blir båten 

solgt. 
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