Internt styrereferat
Referat styremøte i Kristiansund kommunale Sundbåtvesen KF
Dato:
Kl.:
Sted:

Onsdag 17.10.18
kl. 13.30
Servicetorget

Tilstede:
Sven Erik Olsen
John Ferstad
Ken Alvin Jenssen
Vanja Knudtsen
Einar Sæter

Referent:

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Nestleder, meldt forfall
Styremedlem, meldt forfall

Susanne Kirk Lossius

Sak

26/18 Godkjenning innkalling
Vedtak: Til orientering.

Sak

27/18 Godkjenning av referat fra styremøte 29.08.18 med oppfølgning av vedtak.
Vedtak: Til orientering.

Sak

28/18 Orientering fra daglig leder
Trafikktall
Høsttrafikken som fjorårets med prognose for samme antall passasjerer som fjorårets.
Materiell for øvrig
Det har tatt noe tid for verksted og takstmann vedr. girhavariet på Angvik. Saken
avsluttes i løpet av høsten.
Marked
Daglig leder har fått laget et flott produktark som synliggjør ulike
havnesightseeingturer. Et godt verktøy ut mot ulike markeder og ved
direktehenvendelser. Vil styrke salget av havnesightseeing. Vågen med Kranaskjæret
vil styrke produktet vårt. Eget charteranløp for Sundbåten planlegges i samarbeid med
aktørene på Kranaskjæret, Småbåtlaget og Kr.sund og Nordmøre havn.

Sak

29/18 Regnskap
Daglig leder la frem regnskapsrapport for september og med et estimat ut året. Per
dato ligger selskapet an til å holde budsjettet.
Vedtak: Til orientering.

Sak

30/18 Eventuelt (forutsatt at styret er fulltallig iht. vedtektene § 8)

Status prosjekt el-sundbåt
André Keane, aPoint orienterte styret om status i prosjektet. Se vedlegg til
styrereferatet.

Vedtak: Til orientering.

Sak

31/18 Eventuelt (forutsatt at styret er fulltallig iht. vedtektene § 8)
Styrets leder har bedt daglig leder om å se på hva det vil koste å tilby gratis
pendlerrute (07.00-08.20 + 15.15-16.15). Det er et ønske å ha et forslag å legge frem i
tillegg til full gratis kjøring. Daglig leder la frem et foreløpig utkast som viser at det
estimert vil koste kr 600 000 i økt tilskudd å tilby gratis pendlerrute.
Vedtak: Styret vedtok at daglig leder utreder et endelig utkast som oversendes
politikerne i Bystyret.

Styremøtet var ferdig kl. 15.00.

Sven Erik Olsen

Vanja Knudtsen

Styreleder

Nestleder
Meldt forfall

John Ferstad
Styreleder

Ken Alvin Jenssen
Styremedlem

