Styre møte 07-10.11.2020
Andre møte som vi holder i teams

Agenda:
• Byggeprosjektet: Oppfølging og videre arbeid inkludert økonomi
Taes neste møte

•

Håndtering av tilbakemelding fra medlemmer på varsel om overskridelser av
budsjettet for utbygging.

Fått ett svar, Styret gikk gjennom og tar selvritikk. Henning svarer.
•

Kran – hva er gjort og hva gjenstår?

Neste møte
•

Sikkerhetsregler for bruk av kran
Gjennomgått og blir lagt på hjemmesiden.

«

Risikovurdering for Skjærviken båtforening
Hensikten med denne risikovurdering er å belyse oppgaver som utføres hos Skjærviken båtforenings
havn, og hvilke mulige farer disse oppgavene medfører, og på denne måten unngå skader og uhell.
Opptak og utsetting av båter med kran
- Kranen samt løfteutstyr skal hvert år sertifiseres av godkjent/autorisert leverandør og vedlikeholdes
av båthavnens Teknisk komite, koordineres av gruppens leder.
- Kranen skal alltid betjenes av 2 personer, hvorav minimum 1 er sertifisert og den sertifiserte
personen skal føre krana.
- Det er viktig at ingen oppholder seg under hengende last, eller innenfor kranens arbeidsområde.
- Skal det jobbes under båten skal den settes på bukker.
-Båter som skal flyttes med traktorhenger tilhørende båthavna må utføres av minimum 2
sertifiserte/kompetente personer.
-Ved ett eller flere regelbrudd kan kranfører få advarsel eller i verste fall miste retten til å føre kran.

Vinterlagring av båter
- Ved vinterlagring skal sideveis støtter være plassert slik at én støtte på hver side skal kunne tas bort
uten at det er fare for at båten velter (redundans).
- Høyden på understøtting ikke skal overstige 2x bredden på understøttelsen.
- Bukker skal sikres med tau eller stropper min 2 dager etter at båten er plassert på land.
»

•

Rutiner for innkjøp – formalisering av dette? Foreslår at det fastslåes noen rammer som
dokumenteres.
Skyves til neste møte

•

Miljøstasjon – ref tilbakemelding fra kommunen.

Dette blir tatt opp på årsmøte har en kost på 13/17000 årlig

