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Årsmelding THPK 2014 
 

Styret i 2014:  
Gunnar Noer   Leder 

Alf Furu    Kasserer 

Laila Lium  Naustansvarlig  

Bjørn Nicolaisen Materialforvalter 

Harald Bohne   Styremedlem/referent  

Grete Vaskinn  Styremedlem 

Harald Steen  Varamedlem 

I tillegg har Thomas Strandenæs fungert som IT-konsulent og hjulpet til med web-sidene. 

 

Utvalgene: 
Turgruppa  Bernt Bye 

TØR   Harald Bohne 

Torsdagspadlingene Alf Furu 

Bassengtreninga Laila Lium 

Årsfesten  Grete Vaskinn, Laila Lium og Unn Sørum 

Som vi ser så har de fleste større oppgavene blitt ivaretatt av medlemmene i styret.  

 

Valgkomite: 
Jan Thomas Schwenke 

Rune Jørgensen 

Marit Finseth 

 

Revisor: 
Hilde Ludvigsen 
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Aktiviteter  

Styremøter: 
Det har vært et forholdsvis aktivt år for styret. Vi har hatt til sammen sju styremøter og behandlet 

over 40 saker. Det har vært et meget godt samarbeid i styret, og den enkeltsaken som har tatt mest 

oppmerksomhet har vært utbedringen av naustene. Behandlingen av klubbens over 500 medlemmer, 

med inn- og utmeldinger, innbetalinger, ventelister, m.m. har gått stort sett helt smertefritt i et 

løpende samarbeid mellom styreleder, kasserer og naustansvarlig. Vi bruker nå aktivt Styreweb til å 

holde orden på medlemsmassen, og Dropbox brukes til dokumenthåndtering.  

Turer 
22. februar: Fårikåltur ble pga dårlig flyttet fra Jøvika til Tromvika etter invitasjon fra Anne.  

24-25 mai: Helgetur for alle, dugnadstur til Karlsøy JFF/Hauglann/Hersøya. Bernt var turleder.  

28-29 mai: Nybegynnertur med Anne og Harald fra Kvaløyvågen til Kvalvika 

6-8 juni: Pinseturen gikk i år til Nordkvaløya og Fuggelbergvika. Jan Thomas var turleder.  

27-29. juni: Breivika med fjellsportgruppa. Bjørn og Unn var turansvarlige. Til sammen var det rundt 

30 stykker so deltok på denne turen! 

14 – 20 juli: Sommerturen i år gikk i fantastisk padleterreng i Lofoten og Vesterålen. Vi padlet fra 

Offersøya i Lødingen til Skrova, via Svellingan. Tilbake dro vi innom Trollfjorden, og via Digermulen 

om Selsøya. Det var usedvanlig godt vær, med varmerekord i Svolvær. Arnolf var med som 

kjentmann, og Gunnar og Magne sto for navigering og planlegging. Til sammen var vi åtte stykker, og 

turen ble totalt på 148 km, jevnt fordelt på sju padledager. 

30-31. august: Blotet i Tåfjorden. Over 50 deltagende! Bernt Bye var turleder. 

Styret takker alle i turgruppa og ellers som har vært med å organisere disse turene.  

 

 

Turstatistikken for 2011 og 2014, - de åra vi har likt datagrunnlag. Til sammen 1968 turer i 2014! 

Klubbåtene ble utleid 950 ganger. Det var mange flere turer i juli i år, siden vi hadde torsdagspadling 

gjennom hele sommeren. Det er gledelig også at mange nå ser ut til å strekke sesongen lenger utover 

høsten, dette har sikkert med det er mange som er på kvalpadling i oktober og november. 
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Torsdagspadlingene 

Torsdagspadlinga startet opp 8. mai og gikk frem til 24. september. Oppslutningen var meget god, 

hovedsakelig på grunn av det gode været, men det viser også at kajakksporten seiler i medvind for 

tida. Vi hadde i utgangspunktet tenkt oss en sommerferie, men det viste seg at det var stor pågang 

fra folk som hadde tatt begynnerkurs i løpet av forsommeren, så tok vi valgte å gjennomføre 

torsdagspadlingene også i juli/august. Styret takker alle turlederne som velvillig har stilt opp på 

torsdagene.  

Vi hadde to kvelder med spesielt fokus på egenredning: Johnny Lauritzen og Lone Jørgensen stilte en 

torsdag, og gav som vanlig en bra gjennomgang. Alf og Kjell-Arne Andreassen stilte på en onsdag, og 

hadde også bra oppmøte.  

 

Tromsøya rundt – rapport fra TØR-komiteen 
Tromsøya rundt 2014 var det 22. i rekken – så sant Børge Kvaal har deltatt i alle! Datoen var den 15. 

mai.  Været noe truende, og det ble bølger og nokså stridt rundt nordspissen og nedover 

Sandnessundet. Deltakerne fordelte seg slik: Herreklasse 5, dameklassen 7, dobling 3, turklassen 12 

og dobling tur 1. Den tradisjonelle festen var vellykket tross noe regn. Resultatlister og 

summeringsskjema for antall gjennomførte konkurranser ligger i droppboksen sammen med 

historiske skjema og diverse lister. Oppgaveskjema for alle ting som må fordeles på komiteen før og 

under arrangementet ligger også der.  

TØR-komiteen har bestått av Knut Sørensen, Magnhild Reddy Sørensen, Bernt Bye, Alf Furu, Jan 

Fredrik Frantsen, Trond Bjørnar Pedersen, Grete Vaskinn, Knut Harald Johansen, June Malnes og 

Harald Bohne (styrets rep.). (Dersom noen har lyst til å være med i TØR-komiteen skal de bare si fra!) 

 

Årsfesten 
Den 28. november ble årsfesten på Løkta arrangert. Grete (styrets rep.), Laila og Unn sto for 

opplegget, og i alt 40 feststemte havpadlere møtte opp. Alle påmeldte ble utfordret til å bidra 

praktisk til gjennomføringen. Dugnadsånden i klubben er høyst oppegående, og dette resulterte i en 

flott fest med god mat og drikke, hyggelige omgivelser, en engasjerende quiz, god musikk og ikke 

minst godt selskap. 

Foto: Gunnar Noer 
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Klubbmøtet  
Torsdag 23.okober ble det holdt klubbmøte på flyt om hypotermi/drukning med foredrag av Ole 

Magnus Filseth, som er akuttmedisinsk lege på UNN, og har forsket på temaet. Hypotermi er generell 

nedkjøling av kroppstemperatur. Det er ikke så mange ulykker innen havpadling (1-2 pr. år), men de 

få som skjer blir fort alvorlige. En fare i tillegg til drukning er nedkjøling. Arr: Bernt Bye 

 

Statusrapport fra bassenggruppa  
Bassenggruppa består av Laila Lium (styrets rep.), Bernt Bye og Hallgeir Nyheim.  

Hver torsdag i vinter og vårsesongen har det vært åpent for trening i bassenget i Stakkevollhallen. 

Det har ikke vært noen organisert trening, men folk har øvet på det de ville. Det har møtt opp 

mellom 2-18 personer hver gang. Vannpologruppa til studentene har også vært svært aktiv i deler av 

sesongen.  

Stativet for oppbevaring av kajakker og utstyr i hallen ser ut til å fungere optimalt. En stor takk til de 

som har snekret dette stativet sammen. En del av padleutstyret har blitt kastet av oss i høst, blant 

annet 1 kajakk, 3 årer, 1 flyteelement og ødelagte deler til kajakkene. Det har blitt hentet 2 årer og 2 

flyteelementer fra klubbnaustet. Disse er blitt rengjort og lagt i bassenget. En av klubbens 

medlemmer har også donert en åre til bruk i bassenget. Ellers er det ingen hendelser å bemerke i 

året som er gått. 

 

Statusrapport fra Naustansvarlig 
Ingen felles dugnad ble holdt i 2014 da naustansvarlig ikke så det helt nødvendig utover de oppgaver 

som styret sammen besluttet (se egen rapport). Naustansvarlig og sikkert andre også, har puslet og 

ryddet litt i og rundt naustene gjennom året. Retter en takk til Harald B og de andre som har tatt tak 

og ryddet og kastet oppe på naustloftet. Sammen med materialforvalter Bjørn Nicolaisen har vi 

flyttet over 2 årer og 2 åreposer til bassenget, samt at jeg har kastet 2 knekte årer i naustet. Disse vil 

bli erstattet til våren. En lås har blitt skiftet på Nynaustet (rødnaustet) da den begynte å fuske 

tidligere i høst. I februar tok jeg en skikkelig opprydding av ventelisten for naustplass og kontaktet 

alle for å høre om de fortsatt var interessert i å stå på ventelisten, og resultatet nå per 14/12-2014 er 

at det står 18 personer på ventelisten. De 4 første medlemmene på ventelisten har avslått tilbud om 

naustplass i 2014 av forskjellige årsaker, men ønsker fortsatt å stå på ventelisten. De resterende 14 

medlemmene er medlemmer som har satt seg på ønskeliste for naustplass i 2014. Ergo har vi ikke 

medlemmer lengre som har stått flere år på ventelisten. 

Vi har også en venteliste for flytting internt i naustet og per dags dato 14/12-2014 står 11 personer 

på denne listen. Ønsker for 2015 er at alle som leier kajakk rengjør kajakkene sine etter bruk, slik at 

det er hyggelig for nestemann også å padle seg en tur. Ikke noe kos å finne masse levende larver i 

kajakken fordi noen muligens har brukt den til å fiske fra (?). Ei heller sand over det hele. Og heng 

opp lånt utstyr etter deg er du snill. 
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Utbedring av naustene 
Det ble tidlig i år klart at styret måtte gjøre tiltak når det gjaldt 

vedlikehold av Gulnaustet som sto ferdig høsten 1996. Sjøen har 

gjennom årene gravd ut en del masse som gulvet i naustet hviler på. Vi 

leide inn en entreprenør (Betongteam) som fylte igjen hullet. Samtidig 

bygde vi fundamentet for et nytt inngangsparti som senere er fullført 

ved dugnad av våre snekkerkyndige medlemmer Arnolf Nilsen og Trond 

Lorentzen. Vi fikk samtidig støpt nye betongplattinger foran gulnaustet 

og nynaustet som beskyttelse mot utgraving. Også klubbnaustet fikk en 

liten ansiktsløfting, en ny platting foran naustet gjorde tilgangen lettere. 

Kostnadene med Nynaustet og Gulnaustet kom på vel kr 150.000. Dette 

er årsaken til at vi i år får et beskjedent underskudd. 

 

Nettsida, sosiale medier 
Dette har vært det vanskeligste punktet i år. Vi bruker forskjellige kanaler: Facebook er mye brukt og 

godt egnet både til å legge ut arrangementer og til å legge ut bilder i etterkant. Pr. desember 2014 

har vi 673 medlemmer på denne gruppa. Den blir jevnlig oppdatert, men vi har litt å gå på når det 

gjelder å få til mer spontane turer. Styret oppfordrer alle i klubben til å bruke denne sida aktivt.  

Websida inneholder info av mer varig art, f.eks. generell info om innmelding i klubben, terminlister, 

kontaktinfo, osv. Vi brukte i 2014 en til dels utdatert web editor, og ble hacket to ganger. Etter den 

første runden gjorde vi v/Thomas Strandenæs en oppgradering, men vi var fortsatt utsatt, og i 

november gikk siden ned igjen. I løpet av desember har vi etablert en ny side med Wordpress. Denne 

er noe enklere å editere i og mer solid i forhold til hacking, men som også har en del begrensninger i 

forhold til utforming. Nettadressen er inntil videre den samme som før; www.tromsohavpadling.no. 

Vi har mistet mye av det gamle stoffet. Hvis det er noen som har lyst til å bidra med artikler, bilder 

eller annet stoff, så send inn til formannen som fungerer som webredaktør. E-post: 

post.tromsohavpadleklubb@gmail.com 

For øvrig brukes Styreweb til å sende ut e-post og SMS meldinger som et supplement til Facebook og 

nettsida.  

 

Gammen 
Ikke noe spesielt å rapportere fra der i år. 

 

Høringsuttalelser 
I anledning planene om store lakseoppdrettsanlegg på yttersida har klubben gitt en høringsuttalelse 

angående anlegget som var planlagt utenfor Gåsvær. De samlede protestene mot disse planene ble i 

utgangspunktet hørt, for Gåsværlokasjonen var ikke med da de ulike godkjente planene ble 

offentliggjort, men det er seinere blitt kjent at planen likevel er godkjent.  

 

Foto: Gunnar Noer 
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Redningsøvelse 
Klubben ble spurt om å stille med markører til en redningsøvelse i regi av Sjøredningsselskapet. 

Øvelsen ble gjennomført den 29. mars sammen med Stormgjengen i vika utenfor Eidkjosen, under 

ganske realistiske forhold. En mann gikk i sjøen, og det tok 26 minutter fra vi meldte fra til båten var 

der. For anledningen var det erstatningsbåten ‘Røros’, som fungerte mens Gideon var på overhaling. 

Det ble god trening både for dem og oss, og en sjelden anledning til å se hvordan en situasjon ville 

utfolde seg her inne i skjerma farvann.  

 

 

Foto: Gunnar Noer 

 

Utstyr: 
Vi solgte doblingen. Den er nå reparert og i aktiv bruk hos et ektepar i Tromvika med sterk tilknytning 

til klubben. Ny plastdobling type Necky Looksha er innkjøpt.  
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Regnskap 2014 
Balanse 
Type Konto Utgående balanse  

Eiendeler 1100 Naust 1 rødt  7 000,00   

Eiendeler 1200 Naust 2 gult  64 322,00   

Eiendeler 1201 Ny naustet  145 500,00   

Eiendeler 1250 Diverse utstyr  126 395,00   

Eiendeler 1280 Inventar  2 500,00   

Eiendeler 1920 Bank 4750 10 04193 kontingenter  233 470,66   

Eiendeler 1921 Bank 4750 12 44585 Særvilkår  642 845,99   

Eiendeler 1923 Bank 4750 23 15389 depositum  166 046,00   

Gjeld 2960 Depositum naust  -157 800,00   

  Sum: 1 230 279,65   

    

Utgifter    

Type Konto Utgående balanse Budsjett 

Kostnader Fellesturer 4 188,52 5 000 

Kostnader  Vedlikehold naust 165 718,15 10 000 

Kostnader Vedlikehold utleiekajakker 12 386,00 21 000 

Kostnader Vedlikehold gammen  750 10 000 

Kostnader Årsfest 2013 9 869,00 10 000 

Kostnader Leie naust Sjølund  5 000,00 10 000 

Kostnader  Strøm klubblokale  4 353,75 4 000 

Kostnader Renovasjon  13 481,44 23 000 

Kostnader Ti på skjæret  8 000,00 8 000 

Kostnader Tromsøya Rundt  20 818,95 20 000 

Kostnader Kontorrekvisita  2 454,00   

Kostnader IT kostnader 21 888,43 17 000 

Kostnader Telefon og telefax 499,9 0 

Kostnader Porto, admin, IKT  5 376,50 0 

Kostnader Forsikring  7 421,00 7 000 

Kostnader Bank- og kortgebyr  2 323,15   

Kostnader Eiendomsskatt 3 085,41   

Kostnader Ordinær avskrivning  28 748,00 29 500 

  Innkjøp båter   15 000 

https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=301&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=284&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=285&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=287&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=288&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=1&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=22&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=24&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=275&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=398&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=14&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=16&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=17&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=8&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=435&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=47&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=46&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=697&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=564&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=39&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=445&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=52&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=53&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=59&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=61&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=19&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=62&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
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  Klubbutstyr   10 000 

  Sikkerhet og sjøvett   5 000 

  Møter og klubbarr.   25 000 

  Regnskapstjenester   40 000 

Kostnader Rentekostnader 61,75   

  Sum: 316 423,95 269 500 

    

Inntekter       

Type Konto Utgående balanse Budsjett 

Inntekter Kontingent medlemmer 147 660,00 150000 

Inntekter Egenandel aktiviteter 500   

Inntekter Eksterne tilskudd 1 171,25 21500 

Inntekter Arrangement inntekter  8 857,00   

Inntekter Naustleie 55 400,00 58000 

Inntekter Leieinntekt kajakker  46 750,00 40000 

Inntekter Renteinntekter 19 834,00   

  Sum: 280 172,25 269500 

       

Kapital    

Type Konto Hittil i år  

Kapital 2000 Egenkapital 1 077 510,11  

Kapital 2050 Annen egenkapital 189 021,24  

Kapital Underskudd -36 251,70  

  Sum: 1 230 279,65  

  

https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=9&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=31&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=5&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=36&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=69&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=37&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalLine.aspx?AccountPk=4&JournalProjectPk=0&JournalPeriodPk=14248903
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Budsjett for 2015 
Konto Beløp Forutsetninger 

3200 Kontingent medlemmer  -150 000 500 medlemmer, kr 300 i kontingent 

3410 Tilskudd -1 500,00   

3950 Naustleie -55 000,00 Naustleien forutsatt uendret 

3960 Leieinntekt kajakker -35 000,00 Forutsetter et nivå lik 2014. 

8040 Renteinntekter -20 000,00  

4011 Fellesturer 10 000,00   

      

4300 Innkjøp båter 10 000,00  

4310 Klubbarrangementer 15 000,00  

6010 Vedlikehold gamle naust  15 000,00  

6020 Klubbutstyr 10 000,00  

6030 Vedlikehold bassengbåter 5 000,00   

6040 Vedlikehold utleiekajakker 15 000,00  

      

6060 Vedlikehold gammen 10 000,00   

6100 Årsfest 2015 15 000,00   

6300 Leie naust Sjølund 10 000,00   

6340 Strøm klubblokale 2 000,00   

6360 Renovasjon 15 000,00   

6370 Ti på skjæret 5 000,00   

6400 Tromsøya Rundt 15 000,00   

     

6940 Porto, admin, IKT 30 000,00  

7500 Forsikring 10 000,00   

7610 Møter og lignende 10 000,00   

7770 Bank- og kortgebyr 2 500,00   

7810 Ordinær avskrivning 29 500,00   

 
Resultat, overskudd: -27 500,00   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=3&FiscalYearPk=2950
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=742&FiscalYearPk=2950
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=69&FiscalYearPk=2950
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=37&FiscalYearPk=2950
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=4&FiscalYearPk=2950
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=398&FiscalYearPk=2950
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=270&FiscalYearPk=2950
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=279&FiscalYearPk=2950
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=14&FiscalYearPk=2950
https://thpk.portal.styreweb.com/Secure/Accounting/JournalBudgetEdit.aspx?AccountPk=11&FiscalYearPk=2950
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Innkomne forslag til årsmøtet: 
 

Sak 1:  

THPK har en betydelig kontantbeholdning. Ettersom rentene synker for tiden ønsker styret å få Årsmøtets 

tillatelse til å slå sammen beholdningen av naustdepositum, kr 166.046 og særvilkår, kr 642.845,  til 

sammen kr 808.891 og undersøke i markedet hvor vi får best rente. Fra 8. mars vil beste rente i 

Sparebanken Nord Norge være 1,8%,  den siste tiden har den vært 2,15%. 

 

Begge bankene vi har undersøkt så langt oppererer med økende innskuddsrente jo større saldoen er. 

Sparebanken Nord Norge tilbyr 1,5% på innskudd mellom kr 100.000 og kr 500.00 og 1,8% for beløp over 

kr 500.000. Den andre banken tilbyr 1,4% på beløp under kr 500.000 og 2,0%  på innskudd mellom kr 

100.000 og kr 500.00 og 2,2% for beløp over kr 500.000. 

 

Vi får best vilkår for sparepengene våre ved å slå sammen disse to kontiene. 

 

Styret ber om fullmakt til å slå sammen konto med særvilkår og konto for naustdepositum, og undersøke om 

vi kan få bedre rente i markedet enn det vi har i dag.   


