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

Onsdag 11.04.16
kl. 13.30
Kongens Plass

Tilstede:
Sven Erik Olsen
John Ferstad
Vanja Knudtsen
Ken Alvin Jenssen
Halvor Vinje
Referent:

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Susanne Kirk Lossius

Sak

17/16 Godkjenning innkalling
Vedtak: Til orientering.

Sak

18/16 Godkjenning av referat fra styremøte 29.02.16 med oppfølgning av vedtak.
Vedtak: Til orientering.

Sak

19/16 Orientering fra daglig leder
Trafikktall
I februar og mars reiste 8708 passasjerer med Sundbåten dette representerer samme
nivå som fjoråret.

Sak

20/16 Regnskap
Daglig leder la frem marsrapporten.
Vedtak: Til orientering.

Sak

21/16 Status båter og materiell
Båter
I regi av Stiftelsen Framnæs gjennomføres noe vedlikehold i salongen på Framnæs.
Stiftelsen samarbeider med Levende Vågen vedr. det som er deres vedlikeholdsansvar. Begge båtene meldes ellers om å være i tilfredsstillende stand.
Daglig leder orienterte styret om at vi har tatt kontakt med eier av Sundbåten
Nordsund som i dag ligger på en slip på Innlandet v/Thon.

Båten ser i dag svært slitt ut og trenger maling. Sundbåtvesenet har ikke noe eierskap i
Nordsund, men synes det er viktig at båten holdes i stand siden den representerer
varemerket «Sundbåten.
Sak 22/16

Sommeraktiviteter og 140 år
Daglig leder orienterte om jobben som er gjort vedr. å få bedrifter til å bidra til
søndagskjøring prosjekt «i anledning 140 år». Søndagskjøring ansees som en viktig
byaktivitet og et stort ønske fra publikum. Aktiviteten vil gi oss den nødvendige
erfaringen for å vurdere om dette kan være noe selskapet kan klare å videreføre neste
år.
Syverforestillingen
Vi er inne i planleggingsfasen i samarbeid med arrangør for å se hvordan vi kan skape
mest mulig Sundbåttrafikk denne helgen.
Diverse charter
Vi har tilfredsstillende etterspørsel på charter fra ulike målgrupper,
lag/forening/jubileum. Noe roligere etterspørsel fra bedriftsmarkedet/hotellene i byen.
Festivaler
Vi forbereder vår aktivitet vedr. byens ulike festivaler, Nordic Light, Tahiti,
Skjervafestivalen.
Sykkelkampanje
I uke 15 gjennomfører vi «sykkelkampanje» hvor de som kommer med sykkel reiser
gratis.
Brukerkampanjer
Vi skal også gjennomføre andre brukerkampanjer utover våren.
Gavekort
Ide «gavekort» er under utvikling.
Bilder/film
Styret diskuterte om det var mulig å benytte film og bilder aktivt for skape økt
oppmerksomhet rundt «verdens eldste…» Daglig leder ser på saken.

Vedtak: Til orientering.

Sak

23/16 Eventuelt (forutsatt at styret er fulltallig iht. vedtektene § 8)

Styremøtet var ferdig kl. 15.00.

Sven Erik Olsen
Styreleder
Vanja Knudtsen
Nestleder

John Ferstad
Styremedlem

Halvor Vinje
Styremedlem
Ken Alvin Jenssen
Styremedlem

