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Styret har i 2016 bestått av følgende personer: 
 Leder:   Einar Thomassen  
 Nestleder: Odd Olsen 
 Kasserer:  Fred-Roger Horndal 
 Sekretær:  Svein Arnt Uhre 
 Styremedlem: Morten Sjø 
 Varamann:  Ørjan Korneliussen 
 
Havnekomite: 

Leder/havnesjef: Ove Olsen 
Leder brygge A:  Odd Olsen 
Leder brygge B:  Ørjan Korneliussen 
Leder brygge C:  Ketil Øi 
Leder landanlegg:  Viggo Stemland 
Medlem:   Roger Hansen 
Medlem:   Ørjan Korneliussen 
Medlem:   Sigurd H. Tverrå 
Medlem:   Sten Nordal 

 
Aktivitetskomite: ikke valgt 
  
Lørdagskafe: 
 Bjørn Molid 
 Roger Hansen 

Karstein Olsen 
  
Det har i perioden vært avholdt 3 styremøter.  
 
Arrangement 
Julebord ble arrangert med 21 deltakere. En rikholdig meny med blant annet lokalprodusert 
lutefisk (fisket, lutet og levert av Erling). Initiativtaker har vært Morten og med praktisk 
assistanse fra medlemmer av Lørdagskafeen. 
 
Lørdagskafeen 
Det har ikke vært gjennomført lørdagskafe i 2016. Valgte medlemmer har imidlertid stått for 
servering av kaffe og vafler i forbindelse med dugnadsarbeidet. 
 
Økonomi 
Noen nøkkeltall fra regnskapet: 
 Momskompensasjon:     kr 46.033 
 Kontingent til KNBF:     kr 10.440 
 Grasrotandel (22 spillere ref Norsk Tipping): kr   8.382 
 Slipoppsett:      kr   9.050 
 Gjestebrygge:      kr   2.020 
 Båtutsett inkl årskort:     kr   8.450 
 Korttidsleie båtplasser:    kr 16.448 
 Frikjøp dugnad:      kr 78.825 
 
22 aktive spillere bidro i 2016 til grasrotandelen ifølge Norsk Tipping. Antall medlemmer i 
FBF ved slutten av året var 124. 
 
 
 



Båtplasser 
Foreningen har i dag 97 båtplasser fordelt med 43 på brygge A, 30 på brygge B og 24 på 
brygge C (bølgedemper). Det er 14 ledige båtplasser. 
 
Gjestebrygga, båtslipp og båtutsett 
Gjestebrygga har hatt en del besøk. Slippvogn og båtoppsett har vært i flittig bruk. 
 
Havneanlegg 
Det er etterfylt noe masser på moloen etter at deler er vasket ut. Bølgedemper har fungert 
godt. Ny brygge B har også vist seg å fungere fint. Her er det behov for justering av noen av 
fortøyningstauene. 
 
Landanlegg 
Dieseltank er flyttet da det planlegges bygget nytt lagerbygg med verksted. Gammelt naust er 
fjernet.  
 
Dugnadsinnsats 
Også i 2016 har det vært utført mange timer dugnad, spesielt i forbindelse med ny brygge B. 
Totalt er det registrert 504 timer. Det reelle antall timer er høyere. Det vises til egen rapport 
fra havnekomiteen som dokumenterer arbeidet på anlegget. 
 
HMS 
Det har ikke vært uhell eller ulykker av noe slag knyttet til aktivitet på anlegget.  
 
 
Styret takker tillitsvalgte, medlemmer og andre som har bidratt til et aktivt og positivt år for 
Fauske Båtforening.  
 
 
13. februar 2017 
Styret i FBF 
 
 
 
 
Einar Thomassen                                         Odd Olsen                       Fred-Roger Horndal 
(sign)                                                            (sign)                               (sign) 
 
 
 
 
Svein Arnt Uhre                                          Morten Sjø                      Ørjan Korneliussen 
(sign)                                                            (sign)                               (sign) 
 


