
 
 

Referat fra styremøte i SHF 6.11.2017 i Måltidets Hus. 
 
Tilstede: Jan Thomas Rosnes, Morten Sola, Kristin H. Kverneland, Jarle Padøy og Randi 
Østensen. 
  
 
Sak 1. Gjennomgang av referat fra sist møte. 
Ingen kommentarer. 
Møte med politikerne i Sandnes kommune 4 september vil bli referert og registrert i 
årsrapporten. 
 
Sak 2.Strategiplaner – hva har vi oppnådd?. 
Diskusjon rundt strategiplaner for småbåthavner, vann og avløp og arealplan er fortsatt 
pågående saker i SHF og kommunen. Vanskelig å konkludere med måloppnåelse før 
vedtak er gjort politisk. Det som dog kan sies oppnådd per nu, er at Hytteforum er 
positiv til samarbeid med SHF og ønsker å få konkret saker som kan implementeres i 
kommuneplanen. 
 
Sak 3. Ønskelig fra politikerne i Hytteforum med fellesmøte med alle hytteeiere. 
Det har tidligere vært avholdt fellesmøter med hytteeiere på Hotell Residence i Sandnes. 
Dato for en slik samling er satt til torsdag 15 mars. Klokkeslett og lokalisering vil vi 
komme tilbake til. 
Tema for fellesmøte med politikerne vil bli ” Kommunen åpner opp for større areal 
på hyttene, fortetning av hytter der det lar seg gjøre og større erstatningshytter. 
Hvilke kriterier vil bli lagt til grunn i de respektive arealområder?”  
 
Sak 4. Promotering av SHF for å tiltrekke seg flere medlemmer. 
SHF har vært bevisst mer aktiv på Facebook, noe som gir positive tilbakemeldinger. 
Dette arbeidet videreføres. Det arbeides også for å få mer medieomtale, spesielt til at vi 
har fått gjennomslag for større areal på hytter og at det er gitt åpning for større brygger. 
 
Sak 5. Håndtering av enkeltmedlemmer. 
Denne strategisaken videreføres. Jan Thomas ser på dette. 
 
Sak 6. Orienteringer og oppfølgingssaker 
- Ulsneset velforening bekymret over hurtig kjøring av rutebåt, store bølger.  
- Bersagel velforening. Arbeider med hyppige strømutfall fra Lyse. 
- Høringsrunde fra Sandnes kommune om utvidelse av avløpsanlegg på Naustervik.  
 
Sak 7. Økonomi. Medlemsmasse. 
Jarle informerte om SHFs økonomi og medlemsmasse.  Innbetalt kontingent ligger en del 
under fjoråret, vesentlig på grunn av at Lutsivassdraget Velforening er oppløst. 
 
Sak 8. Planlegge årsmøte og fremtidige møter. 
Årsmøte er satt til torsdag 15 mars 2018. Tid og sted kommer. Foreløpige møtedatoer 
for SHF er satt til 22/1, 26/2 og 15/3 2018   
 
Stavanger 8.11.2017 
 
 
Randi Østensen, referent 
Neste møte 22 jan 2018 kl 17.00 i Måltidets Hus 


