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

Onsdag 21.06.16
kl. 13.30
Kongens Plass

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

Styreleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem, meldt forfall
Varemedlem

Susanne Kirk Lossius

Sak

30/16 Godkjenning innkalling
Vedtak: Til orientering.

Sak

31/16 Godkjenning av referat fra styremøte 06.06.16 med oppfølgning av vedtak.
Vedtak: Til orientering.

Sak

32/16 Orientering fra daglig leder
Trafikktall
I perioden juni t.o.m. august reiste 29 657 passasjerer med Sundbåten. Dette er 3800
flere passasjerer enn samme periode i fjor.
Båter
Båtene er i god stand.
Marked
Tahiti
God gjennomføring. Onsdagen ble driftet med en båt og de resterende dagene ble to
båter satt i drift. Sammenlignet med året før fraktet vi like mange passasjerer i år som
vi gjorde i fjor med en båt (2015 hadde vi driftsavbrudd på Framnæs).
Markedsgrunnlaget for to båter på samtlige kvelder må vurderes nøye neste år.
Sommersightseeing, Framnæs
Vi gjennomførte 6 havnesightseeing, drop in salg, mot individmarkedet.
Nytt konsept i år med kombinasjon havnesightseeing og byvandring på Innlandet, for
å få en bedre utnyttelse av våre ressurser og muligheten for å kjøre Framnæs hele
lørdagen. Evalueres for neste år.

Turer for segment eldre
Vi har gjennomført en svært vellykket tur med Framnæs for eldresenteret Liatun,
Skolvikfjorden. Ytterligere satsning mot dette markedet iverksettes.

Sak

33/16 Regnskap
Daglig leder la frem regnskapsrapport for august og et estimat for selskapets økonomi
ved årsslutt. Selskapet ser ut til å få et merforbruk på kr 50 000,- som dekkes ved bruk
av selskapets disposisjonsfondet.
Vedtak: Til orientering.

Sak

34/16 Eierskap Rapp, Foreningen for Sundbåten Rapp
Foreningen har fremmet en henvendelse til selskapet om å få eie Rapp. «Foreningen
ber nå om at eierskapet til Rapp overføres til Foreningen for Sundbåten Rapp. I en
avtale om en slik overdragelse vil foreningen fortsatt forplikte seg til å drifte båten
slik at man ikke kommer i konkurranse med KKS. Foreningen vil forplikte seg til å
tilbakeføre eierskapet til KKS dersom foreningen legges ned eller driftes på en måte
hvor man konkurrerer med KKS.
Vedtak: Styret vedtok enstemmig. Under forutsetning at de juridiske elementer er
ivaretatt, stiller styret seg positivt til en eiendomsoverdragelse. Saken oversendes til
rådmannen.

Sak

35/16 Eventuelt (forutsatt at styret er fulltallig iht. vedtektene § 8)
0-takst på Sundbåten, gratis å reise med båten.
Styrets leder informerte om at bystyret har bedt selskapet om å komme med en
utredning av muligheter og kostander for 0-takst på Sundbåten. Saken skal fremmes
for bystyret i løpet av høsten 2016. Daglig leder utreder saken og legger den frem for
styret på neste styremøte.
Vedtak: Til orientering.

Styremøtet var ferdig kl. 15.00.

Sven Erik Olsen
Styreleder

Vanja Knudtsen
Nestleder

John Ferstad
Styremedlem

Halvor Vinje
Styremedlem
Sett:
Ken Alvin Jenssen
Styremedlem

