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I sekretær Anton Smith’s fravær, har Ståle Strømmen vært referent. 

 

 
1. Protokoll: 

Protokoll fra 28.09.2021 opplest og godkjent. 

Underskrevet av alle deltagere. 

 
2. Nytt medlem: 

Finn Trandum, ikke tilstede, men presenterte seg på Guttas Bacalao. 

 

3. Byfest: 

Formann orienterte om møte med Revyen og SWAS hvor alle parter 

var meget godt fornøyd med gjennomføringen. Overskuddet har 

foreningene tidligere blitt enige om å dele med 1/3 til hver. Revyen 

og SWAS skal i sin helhet gi overskuddet til Redningsselskapet, 

Sjømand skal også gi av sin andel, det blir avgjort på neste 

styremøte etter innspill fra medlemsmøte. Sjømandsforeningen har 

utgifter til drift og vedlikehold av huset og av den grunn vil ikke 

hele overskuddet bli gitt til Redningsselskapet. 

Videre samarbeid om byfest vil bli avgjort senere. 

Ståle S. leste opp referat fra BOS evalueringsmøte den 21. Sept. 



4. Guttas Bacalao: 

Dette ble en meget vellykket fest med 42 deltakere, det kunne gjerne 

vært flere som deltok.  

Det var litt uheldig at det ikke ble oppdaget at spiseaftenen ble lagt 

til skolenes høstferie. 

 

5. Båtfører: 

Det er 209 kandidater som har tatt båtføreprøven, hvorav 50 

kandidater har tatt kurset på Klokkerholmen. 

 

6. Aktivitetskalender: 

Det har blitt sendt ut ny Aktivitetskalender hvor Julebord med 

damene er tatt inn, oppdateringen er ikke endret på BOS 

hjemmeside. Hjemmesiden er ikke tilfredstillende oppdatert, bl.a. er 

ikke det nye styret blitt registrert/oppdatert. 

Jarle A. og Anders H. ser på dette. 

Oppdatert Aktivitetskalender er sent ut til medlemmene på mail. 

 
7. Korona: 

Formann orienterte medlemmene om fortsatt generelle 

smittevernregler, ikke komme på møter hvis en er syk. 

 

8. Eventuelt: 

Hermann Eriksen 80 år 29. Okt. Ikke tilstede, vil få gavekort 

senere. 

Etterlyst treskute, med tidligere navn Dagmar 1, har blitt 

kondemnert av Christian O. Svennungsen i 1996. 

 

 

Møte hevet kl.19:35 

Referent 

 

Ståle Strømmen 


