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 Seilingsplan vår/sommer 2005

Tirsdagsseilaser med Hæringen (m.fl.)
Hver tirsdag! Hele sommeren!  Oppmøte ved båten før kl. 1800.
Hæringen trenger også mannskap til Vestfjordseilasen og flere oppdrag i sommer!

Medlemsmøte  onsdag 25. mai kl. 18.30  på Bodin 4H-gård
Status i forberedelsene til Landsstevnet 2006 i Bodø
Mulig overtakelse av Kystverkets anlegg på Nyholmen
Dugnad på Heimebrygga til Faxsen i Bliksvær
Kursaktiviteter høsten 2005
Vårt videre engasjement i fjøset på Hunstad. Eventuelt

Seilkurs lørdag 28. og søndag 29. mai kl. 10.00-18.00
Populært seilkurs med Kai Linde som instruktør.
Påmelding til Finn Arne Almås, tlf. 480 28 690 innen 20. mai!

Dugnadstur til Bliksvær  3.-5. juni
Det planlegges 2 dugnadshelger i Bliksvær i løpet av sommeren.  3.-5. juni blir det dugnad på Faxsen ved
kai i Bliksvær.
Når det gjelder arbeidet med videre vedlikehold på Heimebrygga til Faxsen så vil det blir satt opp en
framdriftsplan for dette arbeidet i løpet av mai. Nærmere orientering vil bli gitt på medlemsmøtet 25. mai
og ved brev til alle medlemmene etter dette. Vi oppfordrer flest mulig til å ta et tak slik at vi i alle fall blir
ferdig med taket og får malt begge røstveggene i sommer.

Ungdomsseilas med Hæringen (helgetur)
Helgetur (fredag-søndag, dato ikke bestemt) med Hæringen for ungdom mellom 16-20 år.  Hvis god bør
seiler vi til Forstranda i Gildeskål og bor og overnatter på brygga til Kai Linde.  Formål med turen er å
lære litt om seiling, navigering og fortøying.  Fisking og tilberedning av fangsten.  Og ikke minst: å
rekruttere ungdom til kystlaget.
Er du interessert, eller kjenner noen som er det, ring Finn Arne Almås, tlf. 480 28 690.

Kystens Dag  torsdag 9. juni
Lokal markering av unionsoppløsningen.  Mer info inni bladet!  Se også www.kystensdag.no

Lagstur torsdag 23.juni med M/K Faxsen til Bliksvær
Avgang fra Bodø kl. 17.00, retur fra Bliksvær kl. 22.00.  Ta med (grill, grill)mat, fint vær og godt humør.
Pris: voksne kr. 100.-, barn gratis.  Maks 30 personer.  Eller seil i egen båt.
Påmelding til Tine Tangen, tlf. 75 51 89 55 eller 900 57 927 innen 22. juni.

Vestfjordseilasen
Hæringen deltar i seilasen 2. juli med M/K Faxsen som følgebåt.
Kontaktpersoner: Hæringen  - Harald Haave 755 18285, Faxsen - 951 26 125.
Husk påmelding til Faxsen!  Pris: kr. 400.- T/R, 75.- pr. overnatting + litt matspleis.???

Ta med tørrmat, middagen henter vi i havet.

Sommertur med M/K Faxsen til Landsstevnet i Kalvåg 22. juli - 8. august.
  Mer info inni bladet!
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Kystlaget Salta:
Postboks 685, 8001 Bodø
Telefon: 755 80743
Organisajonsnr: 982 855 381
Bankkonto: 8902.18.43084
Web-sider: www.salta.no
Tilitsvalgte m.fl fra 04.03.2005
Styret:
Leder: Arne Andreassen

75580743 * 48108465
arne.andreassen@posten.no

Nestleder: Svein-Erik Berg
75561705 * 90502514
sveribe@online.no

Kasserer: Birgit Strømsnes
75515568 * 91827823
stestro@frisurf.no

Sekretær: Tine Tangen
75518995 * 90057927
tine-ta@online.no

Styremedlem: Finn-Arne Almås
75587654 * 48028690
ingtang@online.no

Varamedlem: Vigdis Reisang
40464096
vigdis.reisang@nlsh.no

Varamedlem: Kurt Ivan Fosshaug
958 20290
kif@nhk.no

Molokroken kafè:
Leder: Arne Rødsand

75518180 * 99025748
arne.rodsand@c2i.net

Molokroken båthavn:
Bryggesjef: Isak Stenersen

75523384 * 95219412
Jørgen Jørgensen
75560629 * 91134829

«Hæringen»:
Høvedsmann: Harald Haave

75518285 * 41426680
harald.hv@online.no

Båtloftet:
Leder: Ernst Hole

 91367018

Bliksvær:
Leder: Erling Sandness

75528354 * 41500381
Utleie skola: Alf Pedersen

75584902

Auskaret:
Leder Kristin Norli

75580735
Stoff til: arne@neeraas.no

Web-sider:
Leder Henrik Dvergsdal

75518541* 4704444
henrik.dvergsdal@hibo.no

MK Faxsen:
Leder: Odd Jarl Borch

75514662 * 90192674
ojborch@online.no

Charter: 95126125
Web-sider: www.faxsen.com

Så har det altså skjedd. Forbundet
KYSTEN har fått ei kjerring som
leder. På landmøtet i begynnelsen
av april tok gubben Arne Hole
krokpipa og gikk av som leder
etter 7 år.

Som ny leder ble valgt nestleder
de siste 4 årene, Gerd Helga
Stifoss-Hansen.

Om noen skulle være det minste i
tvil: Både kjerring og gubbe er ord
som ikke må bli assosiert med
noe negativt. Tvert om!  ”Ei dreftig
kjerring” er på mine hjemtrakter å
betrakte som et hederstittel. Jeg
føler meg sikker på at ho Gerd
Helga både er og blir ei ”dreftig
kjerring”, som forbundet KYSTEN
forhåpentligvis får beholde som
leder i mange år framover.

Forbundet KYSTEN, som av
mange ses på som stedet for
”ungdommelige menn med grått
skjegg i satt alder”, valgte altså ei
kjerring som leder. Og ikke nok
med det. En ”ungdom” på 34 år,
Trond Martinsen, ble valgt som ny
nestleder. Kupp, sammensver-
gelse eller det som verre er  -
tenker kanskje noen.

Faktum er at alle valg på lands-
møtet var i samsvar med valgko-
miteens innstilling og enstemmig.
Av 7 representanter i Landsstyret
er nå 4 kvinner. Hvordan er så det
mulig i en såpass mannsdominert
organisasjon som KYSTEN, når
det for eksempel ikke er mulig å få
til i de mange styrerommene i
dette land?

Først og fremst tror jeg dette
skyldes tradisjon. Ho mor har alltid
styrt langs kysten. Lenge før det
ble snakk om a/s, kvinneandel og

     Ei kjerring som leder

kjønnskvotering var det ho mor som
styrte. Gubben var ute på fiske det
meste av året og da var det ho mor
som hadde ansvaret. Ho mor styrte
pengan, ongan, gårdsdriften og
heimen. Og ho mor fikk tid til å gå
på jobb også – i alle fall etter hvert.
”Dreftige kjerringer” som alltid fant
råd, enten det var snakk om
utpantig eller bryllup.

At forbundet KYSTEN nå har fått ei
kjerring som leder kommer også av
at forbundet har vært bevist på  å få
fram kvinner i posisjoner – som det
så fint hetet. Så bevisst har forbun-
det vært at det aldri har vært
nødvendig å kvotere kjerringer inn i
sentrale posisjoner. Det bør være et
eksempel til etterfølgelse for andre
en KYSTEN – enten de nå heter
Røkke eller Rosenborg.

Hvordan står det så til hos oss i
Salta? Jo, ikke så aller verst om vi
ser på styret isolert sett. Men av
lagets 215 medlemmer er det pr
dato kun 38 kvinner. Det er alt for
dårlig, og jeg tillater meg med dette
å lansere aksjonen ”Få kjerringa
inn i KYSTEN”.  Ideen er forresten
ikke min, men fra ei dreftig kjerring
på 25 år fra Myre  - som i vår ble for
gammel til å være med i Kystens
UngdomsLag (KUL).

Velkommen som medlem hver
einaste kjerring. Vi trenger dere
alle.

Ny leder i Vågan og Gildeskål
kystlag.
På årsmøte i Vågan kystlag
tidligere i år ble Dagrunn
Rasmussen valgt som ny leder
etter Johannes Rørtveit. I
Gildeskål kystlag har Ole
Kristoffersen overtatt som leder
etter Viktor Hilling.

Fortsatt økning i antall med-
lemmer.
Kystlaget fikk 6 nye medlemmer i
1. kvartal i år. Som alltid ved
årsskifter var det også noen som
falt fra, men ved utgangen av 1.
kvartal hadde laget 215 medlem-
mer. Aldri før har laget hatt så
mange medlemmer. Er det lov å
håpe på  225 før året er omme?

     Ymse
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     Båtloftet

Regler for bruk av Båtloftet

Styret har fastsatt følgende regler for leie av plass på Båtloftet:

Det skal alltid inngås skriftlig avtale om leie av plass før et objekt tas inn på Båtloftet. I utgangspunktet
skal arbeidet med et objekt være avsluttet innen 3måneder

Dersom et pågående arbeid med et objekt ikke kan avsluttes innen avtalen utløper, kan en unntaksvis
forlenge avtalen med maksimalt 2 måned.

Avtale om forlenget leie av plass må være inngått seinest 2 uker før utløpe av avtalen, og det forutsettes
at en forlengelse av avtalen kommer som en følge av at et kontinuerlig arbeid ikke er fullført.

Objektet er ikke forsikret av kystlaget Salta i forbindelse med plassering på Båtloftet. Forsikring er leiers
(objekteiers) ansvar – og kystlaget Salta uvedkommende.

Leietaker kan i avtaleperioden disponere det verktøy og utstyr som kystlaget Salta disponerer på Båt-
loftet. Verktøy leveres/settes tilbake etter endt bruk.

Leietaker forplikter seg til å bidra med å holde orden og ryddighet på Båtloftet, og er innforstått med at
Båtloftet er et fellesskap der det vil være flere objekter plassert samtidig og der det vil pågå arbeid med
flere objekter samtidig.

Dersom avtalen ikke blir overholdt, eller objektet blir stående på Båtloftet ut over avtaleperioden, vil
objektet bli fjernet fra Båtloftet. Eventuelle utgifter til flytting av objektet vil bli fakturert leier.

Det er ikke tillatt å plassere objekter utenfor Båtloftet, verken på kort eller lang sikt. Unntak for ”Hæringen”
og vogna for ”Hæringen” – i forbindelse med ut og innsetting.

Etterlysning:
Båttilhenger savnes. Den eller
de som har lånt hengeren som
står utenfor båtloftet må levere
den tilbake snarest.

Rydding:
Alle som har verktøy, maling,
årer og andre ting og tang på
båtloftet må kontakte Ernst Hole
snarest. Mobnr. 91367018

     Båtplasser i Molokroken Båthavn

Ved årsskiftet var det 2 ledige
plasser i Molokroken Båthavn.
Disse ble kunngjort ved brev til
alle medlemmene og ved
oppslag på nettsida.

Ved fristens utløp – 1. april – har

styret mottatt flere henvendelser om båt-
plass enn vi har plasser til. De to som får
båtplass er Oddlaug E. Knutsen og John M.
Aasan.

Så har Hunstad Ungdomsskole sagt opp
sin båtplass, og denne er dermed ledig.
Interesserte kan henvende seg til Sverre

Willumsen, på telefon 906
21168, så snart som mulig og
seinest 15. mai 2005.
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     Heder til medlemmer

Arne Rødsand,   Idar Henriksen,    Erling Sandness     og   Harald Haave

På årsmøte i kystlaget sa leder følgende
om hvorfor disse 4 ble tildelt hederstegn.

” I følge legets vedtekter kan kystlaget
Saltas hedersbevis tildeles medlemmer
som i en årrekke har gjort en særlig
innsats for laget. Dere er 4 personer
som alle til fulle fyller kriteriene i
vedtektene. Dere har hver for dere
– og sammen – sterkt vært med å
påvirke til at kystlaget Salta er der
det er i dag. Dere har vær i sær satt
deres preg på utviklingen i kystlaget og
dere har alle lagt ned en betydelig
innsats for laget.

Det er derfor med aller største respekt og i
takknemlighet at jeg ber dere  komme
fram for å motta hedersbevis som en takk
for jobben dere har gjort for kystlaget
Salta i mange år”

”Stortinget har gitt Kystverket i
oppdrag å avhende fyrstasjoner i
2005 med et inntjeningskrav på 10
millioner kroner. Det er for øvrig gitt
klare føringer om at nye eiere skal
gjøre fyrene tilgjengelig for folk
flest” ….. sto det å lese på Kyst-
verkets nettsider for litt siden.

Dette utløste naturlig nok stor
aktivitet for å finne ut om anlegget
på Nyholmen  endelig var klarert
for avhendig. Det ble fort klart at
Nyholmen var blant de 20 fyr-
stasjonene og anlegg som nå er
lagt ut for salg. En takst på anleg-
get vil foreligge i løpet av april, og
denne legges til grunn ved av-
hendig.

Det er imidlertid fastlagt klare
prosedyrer som skal følges ved slik
avhendig. Først skal andre stats-
etater få muligheten til å melde sitt
behov. Så fylke og kommuner, og til
sist lag og foreninger. Dersom
ingen av disse er interessert i
overtakelse vil tilbudet gå til private.
Et salg vil neppe være avgjort før
tidligst rundt 1. september i år.

Styret i kystlaget jobber nå ut fra
de fullmaktene som ble gitt av
årsmøtet 2004. Arbeidsgruppa for
Nyholmen – som la fram en  god

og grundig rapport på årsmøtet
2004 – brukes som rådgiver for
styrets arbeid. Vi holder en tett
dialog med Bodø kommune og
Bodø Havn KF i saka, og håper å
nærme oss en avklaring før som-
meren.

En ting er sikkert. Får ikke kyst-
laget hånd om Kystverkets
anlegg på Nyholmen gjennom
den prosessen som nå er startet
så får vi det aldri. Derfor vil dette
arbeidet ha førsteprioritet i tiden
framover, noe som kanskje kan

     Kystverkets anlegg på Nyholmen skal avhendes

gå ut over andre oppgaver. Det
får så være, for her blir det ikke
snakk om verken ekstra-
omganger eller staffe-
sparkkonkurranse.
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     En kort statusrapport fra Landsstevnestyret.

Forberedelsene til Forbundet
KYSTENs Landsstevne 2006 er
godt i gang. Stevnestyret avholder
møte ca en gang pr måned, og i
tillegg er der regelmessige planleg-
gingsmøter i utvalgene.

Det mest presserende for øyeblik-
ket er å forberede en presentasjon
til årets stevne i Kalvåg siste helg i
juli der vi skal overta stevne-
stafetten og markedsføre vårt
stevne til neste år.

Faxsen skal nedover og underteg-
nede skal nedover med
Nordlændingen.

Vi skal ellers presentere stevnet på
lokale arrangementer i nord utover
sommeren.

Sponsorjakt pågår og en del midler
er allerede i boks.

Ellers er der laget et foreløpig
program, diverse artister er fore-
spurt uten at kontrakter er under-
tegnet enda.

Vi har ellers planlagt et Nordlands-
båtlotteri der salget starter under
Kalvågstevnet og trekningen skal
foregå under stevnemiddagen i
Bodø til neste år.

Utsending av invitasjoner til utstil-
lere og tradisjonshåndverkere
pågår og markedsplassen tror vi
skal bli en attraksjon i seg selv.

En webside for stevnet vil bli
utviklet og kommer sannsynligvis i

drift over sommeren.

En av de store utfordringene til
høsten blir å rekrutter mannskaper
som er villige til å stille opp under
avviklingen av stevnet pluss noen
dager i begge ender. Dette tror vi
skal gå greit da vi har fått mange
positive tilbakemeldinger.

Vi har nå ca. 15 mndr. igjen til
stevnet. Selv om ikke alt er klappet
og klart enda, føler vi at det meste
er under kontroll.

Bodø 25. april 2005

Per K. Lund

Stevneleder

 Med M/K Faxsen til Landsstevnet i Kalvåg 22. juli - 8. august

M/K Faxsen legger ut på langtur fredag 22. juli. Turen går til Forbundet KYSTENs Landsstevne i Kalvåg. Interes-
sen er stor og dersom du ønsker å være med på turen må du melde deg på snarest. Det er særlig behov for
mannskap på returen fra Kalvåg. Kontakt: Odd Jarl Borch 90192674

Utkast til reiserute:
Avgang Ankomst

Dato Dag  Kl. Dag  Kl.

Bodø.....................Vega ...................... 220705 Fredag 1800 ................................ Lørdag 1000

Vega .....................Brønnøysund ......... 230705 Lørdag 1800 ................................ Lørdag 2030

Brønnøysund ........Nordøyan .............. 240705 Søndag 0900 ................................ Søndag 1900

Nordøyan ..............Lysøysundet .......... 250705 Mandag 1200 ................................ Mandg 2000

Lysøysundet .........Kristiansund .......... 260705 Tirsdag 0800 ................................ Tirsdag 1830

Kristiansund .........Bud ....................... 260705 Tirsdag 1930 ................................ Tirdag 2230

Bud .......................Måløy .................... 270705 Onsdag 0800 ................................ Onsdag 2030

Måløy ....................Kalvåg ................... 280705 Torsdag 1000 ................................ Tordag 1300

Retur
Kalvåg ..................Ålesund ................. 310705 Søndag 1230 ................................ Søndag 2215

Ålesund ................Kristiansund .......... 010805 Mandag 1000 ................................ Mandag 1830

Kristiansund .........Rørvik ................... 020805 Tirsdag 0730 ................................ Onsdag 0300

Rørvik ...................Brønnøysund ......... 030805 Onsdag 0800 ................................ Torsdag 1400

Rørvik ...................Bodø ..................... 030805 Onsdag 1600 ................................ Torsdag 0715

     Deler til en Finnøy Semidisel?

Kystlaget har fått henvendelse fra
en som er på utkikk etter deler til
en 130 HK Finnøy Semidisel ca
1955 modell. Han er også på utkikk
etter styremaskin, eldre type

kompass m.m.

Vedkommende holder på å restau-
rerer en båt som heter ”Kvalsund I”,
som ble bygd på Vestnes i 1939.
Båten ble brukt i fiske langs hele
norskekysten fram til ca 1980.

Dersom noen kan hjelpe, eller
kjenner historien til båten, så er det
bare å ta kontakt med Odd Ander-
sen, som bor i Kristiansund og
treffes på telefon 404 17333.
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 Referat fra Årsmøtet

32 medlemmer fra kystlaget Salta hadde funnet veien til årsmøtet 2004 som ble avholdt på Bodin 4H-gård,
Thalleveien 27,  fredag 4. mars-05 kl.1800.

Sak 1. Åpning.
Kystlagets leder åpnet med å ønske alle velkommen til årsmøtet 2004.

Sakslisten og innkallingen ble godkjent.

Sak 2. Valg av møteleder, sekretær, samt 2 til å underskrive protokollen.

Leif Sjøbu valgt til møteleder og Tine Tangen til referent.

Arne Neeraas og Arne Andreassen ble valgt til å skrive under protokollen.

Sak 3. Beretning 2004.

Beretningen ble vedtatt uten merknader.

Sak 4. Regnskap 2004, med rapport fra revisor.
Regnskap 2004 ble godkjent. Revisors rapport tatt til etterretning. Overskudd kr. 10.982,- overført til lagets egen-
kapital.

Sak 5. Innkomne forslag:

A) Vedtektsendringer

Det ble vedtatt å endre § 5 – Styre.

I tillegg til tidligere tekst, tilføyes følgende:

- ”Dersom styret finner det nødvendig, kan lagets regnskapsfunksjon overføres til eksternt regnskapskontor.”

Det ble vedtatt å endre § 8 – Heder.

- Teksten ”Vedtaket må ha minst 2/3 flertall” fjernes.

Det ble vedtatt å endre § 9 – Æresmedlemskap.

- Teksten ”Vedtaket må ha minst 2/3 flertall” fjernes.

B) ”Nyholmen kystkultursenter”

Det ble vedtatt at årsmøtet tar den framlagte rapporten fra arbeidsgruppen til etterretning og slutter seg til hoved-
konklusjonene når det gjelder forslag til utnyttelse av Kystverkets brygger på Nyholmen til kystkulturformål  i regi
av kystlaget Salta.

Årsmøtet ga styret fullmakt til å jobbe videre med sikte på en overtakelse av ansvar for videre bruk og vedlikehold
av Kystverkets brygger – ut fra de alternativene som er skissert i rapporten.

Årsmøtevedtakene fra 2002 og 2003 ligger fast. Årsmøtet ga styret fullmakt til å forhandle fram og inngå avtale om
overtakelse av Kystverkets brygger – dersom dette blir aktuelt i perioden fram til neste årsmøte.

Arbeidsgruppa består og brukes som referansegruppe i det videre arbeidet.  Styret holder medlemmene orientert
om utviklingen i saken.

Årsmøtet henstilte videre til styret om å markedsføre kystlagets planer om ”Nyholmen Kystkultursenter” i de fora
der de måtte finne det formålstjenelig.

C) Heimebrygga til Faxsen i Bliksvær – videre vedlikehold.

Det ble vedtatt at arbeidet med vedlikeholdet av Heimebrygga til M/K Faxsen fortsetter.  Det videre arbeidet skal
skje i samsvar med de anbefalinger som er kommet fra kulturminnekonsulent Eriksen – og ut fra Forbundet
Kystens motto om ”Vern gjennom bruk”.

Det videre arbeidet prioriteres slik:

1. Fjerning av eternitt – Legging av nytt tro og nytt papp samt montering av takrenner.

2. Maling av den allerede reparerte røstveggen.

3. Flikking og maling av røstveggen mot øst.

4. Utbedring av veggen mot kaia – i samsvar med anbefaling. Veggen males.

5. Utbedring av veggen mot fjæra – i samsvar med anbefaling. Veggen males.

Målsetningen er at pkt 1 og 2 skal fullføres i løpet av 2005. Arbeidet med opphalerbru for småbåter kan skje
uavhengig av disse prioriteringene – så framt det er ressurser til det.

Det videre arbeidet skjer – i hovedsak på dugnad. Styret er ansvarlig for å organisere dugnadsturer til Bliksvær og
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kunngjøre disse på nettsidene eller på annen måte.

Det avsettes kr. 40.000,- i budsjett 2005 til det videre vedlikehold av Heimebrygga til M/K Faxsen.

Styret pålegges å søke ytterligere finansiering av prosjektet gjennom bl.a. søknad til Norsk Kulturminneforbund.

Sak 6. Aktivitetsplan 2005.

Aktivitetsplan 2005 ble vedtatt.

Sak 7. Budsjett 2005.

Budsjett for 2005 ble vedtatt.

Sak 8. Valg, i henhold til innstilling fra valgkomite.

Følgende innstillinger ble vedtatt:

Styret:

Leder Arne Andreassen ikke på valg (1 år igjen)

Nestleder Svein Erik Berg Valgt for 2 år

Kasserer Birgit Strømsnes Valgt for 2 år

Sekretær Tine Tangen ikke på valg (1 år igjen)

Styremedlem Finn Arne Almås Valgt for 2 år

1. vara Vigdis Reisang Valgt for 1 år

2. vara Kurt Ivan Fosshaug Valgt for 1 år

Revisor valgt for 1 år, men innehar vervet til ny er valgt.

Revisor Helge J. Hansen Gjenvalg

Revisor Halvard Halvorsen Gjenvalg

Valgkomite:

Guri Moe Ikke på valg (1 år igjen)

John Torstensen Ikke på valg (2 år igjen)

Gunnar Børstad Valgt for 3 år

Stiftelsen Faxsen:

Styret: Odd Jarl Borch Valgt for 4 år Vara: Johan Bakke valgt for 4 år

Idar Henriksen Valgt for 4 år Vara: Karl Åge Moe valgt for 4 år

Tor Skille Valgt for 4 år Vara Arne E. Neeraas valgt for 4 år

Sak 9. Avslutning.

Leder takket for året som var gått, og avsluttet med å dele ut hedersbevis til 4 av lagets medlemmer som alle på
hver sin måte i en årrekke har gjort en særlig innsats for laget. Disse 4 er: Erling Sandess, Idar Henriksen,
Harald Haave og Arne Rødsand.

Leder takket også Sverre Willumsen og Bjørn Godal som begge gikk ut av styret.

     Kystens Dag 9. juni

Fiskeri- og kystdepartementet har, i
samarbeid med en rekke organisa-
sjoner, tatt initiativet til å arrangere
Kystens Dag den 9. juni 2005.
Kystens Dag vil være Fiskeri- og
kystdepartementets markering i
forbindelse med 100 års markerin-
gen for unionsoppløsningen. Den 9.
juni 1905 ble det norske flagget for
første gang heist i et selvstendig
Norge, på norske skip, på forsva-
rets installasjoner, samt på offent-

lige bygninger over hele landet.

Målet med Kystens Dag er å sette
fokus på kysten og våre marine
næringer, på en positiv måte.

Det vil bli ulike aktiviteter og marke-
ringer flere steder langs kysten,
med et hovedarrangement på
rådhusbrygga i Oslo.

Forbundet KYSTEN er en av
mange organisasjoner som samar-
beider om Kystens Dag. Kystlaget

Salta er invitert til å være med å
markere dagen i Bodø, og styret
har sagt seg positiv til å bidra i så
måte. Vi har bedt om at det avvikles
et møte hvor alle aktørene som er
representert i Bodø samles for å
lage et opplegg for dagen. Mer
informasjon kommer etter hvert på
vår nettside www.salta.no  Du
finner også informasjon om Kys-
tens Dag på www.kystensdag.no



Avsender: Kystlaget SALTA,  Postboks 685, 8001 Bodø.

Bevaring og bruk av eldre far tøyer
og kystmiljø

Forbundet KYSTEN avviklet sitt landsmøte på Sunnmøre museum i Ålesund første helga i april.

Delegatene til landsmøtet velges av fylkeslagene ut fra antall medlemmer i fylkeslaget. Nordland kystlag stilte med
følgende 6 delegater på møtet:

· Oddbjørn Nikolaisen (Vega kystlag/leder av Nordland kystlag)

· Karen S. Andersen (Øksnes kystlag)

· Dagrunn Rasmussen (Vågan kystlag)

· Olav Nordsjø (Vefsn kystlag)

· Jan Kåre Olsen (Alstahaug kystlag)

· Arne Andreassen (Kystlaget Salta)

Det ble et svært rolig landsmøte, nesten uten debatt, bortsett fra på forslaget om å øke medlemskontingenten fra
kr 300,- til kr 350,- fra 2006. Debatten gikk ikke på om kontingenten skulle økes, men fordeling mellom sentralt,
fylkeslag og lokallag. Et forslag om egen ungdomskontingent ble fremmet, men dette fikk kun 7 stemmer.

Forslaget om økt kontingent fra 2006 ble vedtatt, og 50 lappen ble fordelt med 20 sentralt, 20 til lokalt og 10 til
fylkesleddet.

Arne Hole hadde frasagt seg gjenvalg som leder. Som nye leder ble valgt tidligere nestleder Gerd Helga Stifoss-
Hansen – Kystlaget Terje Vigen, Aust-Agder. Ny nestleder ble Trond Martinsen – Leirosen kystlag,  Rogaland.

Også i år ønsker lagets kasserer, Birgit Strømsnes, å komme i kontakt med folk kan tenke seg å være med på
Postrodden over Kvarken – mellom Sverige og Finland. Årets ”rodd” starter på finsk side av Bottenvika, og går av
stabelen første lørdagen i juli.

Dersom noen har båt, eller kan tenke seg å være med på årets Postrodd over Kvarken, så ta kontakt med Birgit
på telefon 918 27823.

     6 fra Nordland på KYSTENs Landsmøte

Redaksjon:
Kristin Norli
Arne E. Neeraas

Tekst og bilder sendes til
arne@neeraas.no

Du finner også tidligere og dette
nummeret av Auskaret som "pdf" fil
på : www. salta.no

     Båt til postrodden over Kvarken


