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1. Hensikt
Beskrive plikter og rettigheter for ordningen med oppsynsmann i havnene. Årsmøte velger hvert år
oppsynsmenn for de enkelte havner og denne bestemmelse skal veilede hva som ligger i denne
funksjon. Dokumentet er veiledende og ikke begrensende i utøvelse av denne funksjon.
2. Organisering
Oppsynsmenn er bindeledd mellom medlemmer i havna, administrasjon og styret. Praktiske
oppgaver og hendelser skal forsøkes løst på stedet i den enkelte havn. Medlemmer som har
båtplass i havna skal henvende seg til oppsynsmann vedrørende saker som gjelder egen eller
andres båt. Oppsynsmann kan selv utnevne medhjelpere i sitt område.
Trondheim Båtforening har mange havner i byen og ny stor båthavn på Grilstad. Den enkelte havn
skal arbeide for å utvikle godt miljø og samhold.

3. Regler for havnene
Virksomheten skal utøves i etter vedtektene for foreningen (01), styrende dokument (02) Havneplass
/ havnereglement og (06) Landstrøm. Utover dette kan havna selv etablere praktiske tiltak. Enhver
leietaker plikter å følge anvisninger og pålegg gitt av administrasjon, «dokument (02)».

4. Praktisk veiledning








Oppsynsmann skal veilede leietakere angående regler for å ha båt liggende i havna. Det gjelder
fortøyning, strøm og andre forhold.
Oppsynsmann påser at det er ordnede forhold i havna og at det ikke ligge båter i havna som ikke
hører hjemme her.
Administrasjon og styret kan innkalle alle oppsynsmenn i havnene for å orientere om bestemte
forhold eller diskutere forhold som er positivt for et godt miljø.
Ved henvendelse til administrasjon får oppsynsmann liste og kontaktdata for alle som lovlig
tilhører havna
Oppsynsmann kan innkalle til allmøte i havna når det er grunner for slikt møte.
Administrasjon kontakter oppsynsmann i forbindelse med budsjett for foreningen for å identifisere
oppgaver som er nødvendig eller ønskelig å få utført.
Oppsynsmann kan søke styret / administrasjon om midler for miljøskapende aktiviteter.

10 – Oppsynsmann – Veiledning

