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Det er rart hvordan tiden går,
spesielt når en trenger den som
mest. Jeg synes faktisk ikke det er
lenge siden jeg sto i Kalvåg i fjor
og ønsket kystlagsvenner hjertelig
velkommen til Bodø.

Men nå nærmer altså 20. juli seg
med stormskritt og de fleste
brikkene i landstevne-puslespillet
vi har jobbet med i over 2 år har
falt på plass. Prosjektoppgaven er
på det nærmeste fullført, nå
gjenstår bare bedømmelsen og
eksamenskarakteren.

Enkelte mente nok jeg tok vel
hardt i da jeg i Kalvåg lovte
følgende:

☺ Et kompakt stevne på indre
havn.

☺ Friske seilaser for store og
små båter.

☺ Egne aktiviteter for barn og
unge.

☺ Et stevne med fokus på
jekta og jektefarten

☺ Musikk og dans av lokale
krefter.

☺ Tradisjonsmat fra Salten.

☺ En markedsplass med
fokus på tradisjon og
kvalitet.

☺ Midnattssol og lyst (løst)
hele natta.

Jeg mener å ha belegg for at
stevneprogrammet har i seg alle de
elementene jeg lovet i Kalvåg,
bortsett fra det med midnattssola.
Den er ikke underlagt verken
økonomikomiteen eller markeds-
komiteen, og heldigvis for det. Her
får vi bare sette vår lit til høyere
makter og håpe på det beste!
Været kan vi ikke gjøre noe med –
selv midt i juli.

Med alle dere som har sagt dere
villig til å stille opp som frivillige
under stevnet, i tillegg til et godt
program, skal alt ligge til rette for å
møte sensorene. Først og fremst
kystfolket som kommer til stevnet i
sine båter, men forhåpentligvis
også riktig mange besøkende fra by
og land. Det er de vi skal ta i mot 4
dager i juli og det er de som skal
bedømme og sette karakteren for
folkefesten.

For folkefest blir det – med eller
uten midnattssol!

Velkommen!

Aha

 Velkommen til fest

Nordland har som kjent lange
båtbyggertradisjoner når det
gjelder bygging av sjarker,
nordlandsbåter, spissbåter,
prammer og joller.  Vi oppfordrer
alle som har en tradisjonell båt til
å ta denne med til stevnet.  Målet
er å gi deltakere og besøkende
muligheten til å studere
mangfoldet av båter under
stevnet, diskutere ulikheter og
sammenligne båtene.  Du er like
velkommen med en båt som ikke
har vært ute av naustet på 50 år
som med en ny båt.

- og få tilstandsrapport!
Dersom du har en båt som ikke kan
sjøsettes, eller trenger reparasjon
for å komme på vannet, vil du
kunne få råd og veiledning om
reparasjon under stevnet.
Båtbygger Kai Linde vil gi råd og
reparasjonsvurdering lørdag etter
premieutdelingen.

Båtene plasserer vi på land,
sentralt i stevneområdet.  Meld på
båten på vanlig måte, men gi
tilleggsopplysninger om den skal
plasseres på land.

 Få båten ut av naustet – og meld den på!



Medlemsblad for Kystlaget Salta IIImai  2006

 Seilingsplan sommeren 2006

Medlemsmøte onsdag 31. mai kl. 18.30 på Molostua
Tema:
Landsstevnet 2006
- Program og praktisk gjennomføring
- Dugnadsinnsats og arbeidsoppgaver
Bliksvær
- Heimbrygga til Faxsen – status for vedlikeholdet m.m.
- Skolen – noen tanker om vårt videre engasjement
Eventuelt

Tirsdagsseilaser med Hæringen
Hver tirsdag! Hele sommeren!  Oppmøte ved båten før kl. 1800.
Hæringen trenger også mannskap til bl.a. Vestfjordseilasen og Landsstevnet.
Kontaktperson: Harald Haave, tlf. 414 26 680

Lagstur til Bliksvær fredag 23. juni
Familietur på Jonsokaftan med M/K Faxsen til Bliksvær
Avgang Bodø kl. 17.00, retur frå Bliksvær kl. 23.00.
Ta med grill, grillmat, fint ver og godt humør.  Det vert langbord ute på skulen i Bliksvær, og aktivitetar.
Pris: vaksne kr. 110, born kr. 50 (maks 30 personar).  Eller segl i eigen båt.
Påmelding til: Trond Bliksvær, tlf. 75 51 74 09 eller 950 75 408 innan 21. juni.
epost: tbl@nforsk.no

Vestfjordseilasen 30. juni – 2. juli
Hæringen deltar, med M/K Faxsen som følgebåt.
Påmelding: Hæringen – Harald Haave, tlf. 414 26 680

Faxsen – tlf. 951 26 125
Pris Faxsen: Kr. 550,- T/R inkl. mat og overnatting

Forbundet Kystens Landsstevne i Bodø 20.-23. juli
Se program på midtsidene.  Nettsider: www.salta.no/landsstevnet
Husk å melde på egen båt!

Trebåtdagan på Rognan 25.-27. august
M/K Faxsen tar turen innover fjorden.
Pris kr. 400,- inkl. tørrmat.
Påmelding: tlf. 951 26 125

Kystlagstur med M/K Faxsen 8.-10. september
Turen går til Nevelsfjorden og Sjunkan.
Vi vurderer å dra til Nevelsfjorden torsdag ettermiddag,
med muligheter for ombordstigning fredag ettermiddag.
Pris kr. 450,- T/R inkl. mat og overnatting.
Påmelding: tlf. 951 26 125

Lagskveld lørdag 7. oktober
kl. 19.00 på Fyrhuset, Nyholmen
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 Hæringen

Nordlændingen ble sjøsatt i Nygårdsjøen 30.
april.  Den har gjennomgått en grundig vårpuss
og kommer til å fremstå i sin fineste stas til
Landsstevnet. Forventes å anløpe Bodø for
sommeropphold i løpet av kvelden 3. mai 06.
Tur til Brønnøysund i forbindelse med Kystens
dag 9. juni er planlagt. Avreise fra Bodø onsdag
7. juni med retur til Bodø søndag 11. juni. Om
noen har lyst på en fembøringstur har vi enda
plass til et par stykker.

Per K. Lund.

 Nordlændingen

Vinteren kan synes å være lang for
Hæringen, bortgjemt på båtloftet,
men neida, der er det fullt trøkk

med klinking  - og det
høres. Som alle oss andre,
når vi har passert 100 år,
kan vi vel bli litt lekk både
her og der. Hæringen er
mest lekk der. Å tilpasse
nye bunnbord er ikke lett
for skårunger, men noen
har prøvd å ta fagbrev i
reparasjon i vinter. Prøven
holder nå på å avsluttes.
Tett svar får vi ikke før
båten ligger på vannet. Da
er den også skrapet og

pusset og malt, og fått ny gjennom-
føring i brønnen for jern-fokka  - i
rustfritt stål, og båtens ryggrad har

vært hos kiropraktoren og fått retta
opp og skifta et band. Døra inn til
det aller helligste er reparert, og
hullet for klyver-bommen har fått
lokk + mye annet. Vi skal jo barke
segl og.

Som alle år segler vi hver tirsdag
fra ytterst på moloen kl 1800. Vi er i
konstant mangel på mannskap til å
drifte båten, så de som har lyst til å
prøve, må gjerne komme (ta med
flytevest ) eller ta kontakt på annen
måte. Vi deltar jo på Vestfjord-
seilasen hvert år, og har samarbeid
med Barnas turlag og BOT-ung.

I år blir det litt ekstra stas med
landsstevnet. Har du lyst til å være
ombord, etter litt trening?

Harald Haave

Som de fleste sikkert har registrert: Faxsen er
tilbake i byen.  Siste helgen i februar satte
Storøy kursen mot Blokken i en god kuling for
å hente Faxsen hjem.  Fem mann om bord,
pluss fire landeveien.  Hjemturen gikk godt.  I
starten ga «rubben» uttrykk for frustrasjon
etter et langt verkstedopphold – mye røyk og
lite kraft.  Gode maskinister fikk han etter hvert
i godlune igjen.

Nå ligger Faxsen fortøyd på fast plass i havna,
både Lofottur og mannskapskurs er
gjennomført, og chartersesongen i full gang.

Hermann og Kristin

 Faxsen er hjemme igjen

Foto:  Sverre Willumsen

Foto:  Per Kristian Lund

Foto:  Hermann Eliassen

Fra Vestfjordseilasen

M/K Faxsen er sjøsatt igjen

Hæringen repareres
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I skrivende stund har vi 43 på-
meldte båter og 99 påmeldte
deltakere via internett. Dette tallet
forventes å stige jevnt og trutt fram
mot stevnet, bl. annet fordi vi vet
om mange båter som kommer og
som ikke har meldt seg på enda.

Jeg vil også anbefale at alle som
får Auskaret melder på seg selv og
båtene sine om de er små eller
store. Nordlandsbåter og andre i
størrelse fra færing og oppover er
sterkt ønsket.

Vi vet at stevnet blir dekket av NRK,
og båtmagasinet Classic Boats
kommer til å lage reportasje.

De av Saltas medlemmer som gjør
en innsats under stevnet som
mannskap slipper å betale stevne-
billett. Båtene er gratis uansett og vi
ønsker så mange som mulig.

 Landsstevnet
Når det gjelder frivillige
mann-skaper begynner vi
å nærme oss 100
registrerte og trenger
mange flere for at jobbene
skal kunne fordeles uten
alt for stor belastning på
den enkelte.

Påmelding og betalings-
løsning for deltakere,
stevnemiddag og natt-
konsert med Halvdan i
Bodø Domkirke er også
åpnet. Betalingsløsningen
er den samme som Fram
Kino benytter og som er
en trygg og effektiv måte
å skaffes seg og sine
billetter på.

Planene som vi har jobbet
ut fra i over to år begynner å
komme på plass og vi tror at dette
skal bli et opplevelsesrikt stevne
med festivalstemning i Bodø.

Godt vær er bestilt.

Per K. Lund
Stevneleder

Billetter til nattkonserten med Halvdan Sivertsen og landsstevne-
middagen kjøper du på nettsidene:

www.salta.no/landsstevnet

Priser: Nattkonsert: 260,-
Stevnemiddag:  200,- (voksen)

100,- (barn under 15 år)

Båten din melder du også på her!

 Ei lita påminning!

 Kulturaktører: Bli med på laget

Som arrangør av landsstevnet har
kystlaget Salta tatt mål av seg til å
presentere et bredt kulturelt tilbud.
Det blir noen få profesjonelle
artister, bl.a. nattkonsert i Bodø
Domkirke med Halvdan Sivertsen
og bryggedans med godt orkester. I
tillegg vil stemnings-skaperen Cato
Hultmann være en musikalsk
gjennomgangsfigur under hele
landsstevnet.

Vi inviterer herved deltagere med
musikkinstrumenter om bord til
aktiv deltagelse på stevnet.

Munnspill, trekkspill, toradere er
supert. Dansere og visesangere
likeså. Jonglører og historie-
fortellere er også velkomne. Vårt
ønske er at både barn og voksne,
alle som én, viser seg frem disse
dagene og kaster glans over
arrangementet.

Musikkpaviljong til disposisjon
For aktørene vil vi stille til
disposisjon en flott musikkpaviljong
sentralt i stevneområdet ved
småbåthavna. Dette blir et
samlingspunkt både for deltagerne

og de mange tusen besøkende.

Kystlaget har ikke anledning å tilby
honorar for opptredener på
paviljongen. Vi kan imidlertid tilby
stor stemning, minnerike opp
levelser og en fantastisk arena å
vise seg frem på. Her kommer dere
til å bli lagt merke til av veldig
mange. Dere som er interessert i å
delta ber vi ta kontakt med:
Stevnekontoret, tlf. 41571453 man/
ons. 18.00-20.00, eller Gunnar
Børstad på telefon 911 05499.

Vi gleder oss til å høre fra riktig
mange av dere.

Foto:  Arne E. Neeraas

Per Kristian ved roret

Konsert med Halvdan Sivertsen
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Program for Foreningen Kystens Landstevne i Bodø  20. – 23. juli 2006

Alle dager:
· Sang og musikk fra Paviljongen i Moloveien.
. Stevnetrubadur Cato Hultmann
. Markedsplass
. Aktiviteter for barn og unge

Utstillere:
· Hovedutstiller er grafiker Are Andreassen, Bodø/Fleinvær.
· Kyststevnenes entusiastiske venn Marit Bockelie, Tromsø.
· Kystlaget Saltas ”egen” eminente maritime maler/tegner Monrad Pedersen.

Artister:
. Åpning: Rolf Lennart Stensø med musikere Sveinung Lillebjerka og Rolf Cato Raade,
. Nattkonsert: Halvdan Sivertsen fremfører "Halvdans Beste" med Musikere Håvard Bendiksen og

Trond Viggo Solås.
. Stevnemiddag: "Taube Naturell" med sangere John Kristian Karlsen, Line C. Ørsnes og trekkspiller

Andrej Stepanov.
' Kystmesse: Susanne Lundeng og Bjørn Andor Drage.

Foredrag:
1. ”Hundre år i utakt. Hurtigruten og jernbanen”.

Ved professor. Dr. philos Jon Gulowsen, Bodø.
2. Spissbåten/straumbåten.

Ved båtbygger Ulf Mikalsen, Kjerringøy.
3. Jekta og jektefarten.

Ved Leder av Salten museum, konservator Harry Ellingsen.
4. Kystkultur-prosjektet.i Nordland

Ved Prosjektleder Hanne Pettersen ved Nordland fylkeskommune.

Torsdag 20. juli:
Kl. 10.00: Stevnekontoret åpner for registrering, informasjon m.m.
Kl. 12.00: Kafe på Molostua åpner.
Kl. 13.00 – 15.00: Samseilinga kommer inn og båtene tildeles plasser.
Kl. 15.00: Markedsplassen åpner.
Kl. 19.00: Offisiell åpning ved miljøvernminister Helen Bjørnøy,

Underholdning
Salutt fra Nyholmen Skandse.

Kl. 20.00: Markedsplassen stenger for dagen.
Bli kjent kveld i teltet. Allsang og trekkspill.

Kl. 21.00: Flagghal.
Kl. 23.00: Nattkonsert i Bodø Domkirke. Halvdan Sivertsen fremfører ”Halvdans Beste” med

musikerne Håvard Bendiksen og Trond Viggo Solås.
Kl. 01.00: Slutt for kvelden og teltet stenges.
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Fredag 21. juli:
Kl. 08.00: Flagg-heis og salutt fra Nyholmen Skandse.

Frokost.
Kl. 09.00: Skippermøte.
Kl. 10.00: Markedsplassen åpner.

Serveringsstedene åpner.
Kl. 11.00 – 12.00: Foredrag nr 1 og 2.
Kl. 11.00 – 17.00: Aktiviteter for barn og unge.
Kl. 12.15: Båtene som skal være med i seilasen hilser hurtigruta.
Kl. 12.30: Start seilasen.
Kl. 15.00 – 16.00: Foredrag nr 3 og 4.
Kl. 17.00: Nordlandsbåtfemmila.
Kl. 20.00: Markedsplassen stenger for dagen.
Kl. 21.00: Flaghal.
Kl. 21.00 – 01.00 Plattingsdans. Musikk: ”Krekling Band” og ”Margone”.
Kl. 01.00: Slutt for kvelden og teltet stenges.

Lørdag 22. juli:
Kl. 08.00: Flagg-heis og salutt fra Nyholmen Skandse.

Frokost.
Kl. 09.00: Skippermøte.
Kl. 10.00: Markedsplassen åpner.

Serveringsstedene åpner.
Kl. 11.00 – 12.00: Foredrag nr 3 og 4
Kl. 11.00 – 17.00: Aktiviteter for barn og unge.
Kl. 12.15: Båtene til defileringa hilser hurtigruta.
Kl. 12.30: Defilering på utsiden av moloen med utvalgte båter.
Kl. 14.00: Seilas.
Kl. 14.00 – 17.00: Nyholmen Skandse: Omvisning ved skandsecompagniet.
Kl. 15.00 – 16.00: Foredrag nr 2
Kl. 17.00: Jollestafett.
Kl. 18.00: Markedsplassen stenger for dagen.
Kl. 19.00: Premieutdeling for seilasene, nordlandsbåtfemmila og jollestafetten.
Kl. 19.30: Parade fra Moloveien til Glasshuset.
Kl. 20.30: Stevnemiddag i Glasshuset. Kunstnerisk innslag: ”Taube Naturell”.
Kl. 21.00: Flagg-hal.
Kl. 22.00 Dans i Teltet.
Kl. 01.00: Slutt for kvelden og teltet stenges.

Søndag 23.juli:
Kl. 08.00: Flagg-heis og salutt fra Nyholmen Skandse.

Frokost.
Kl. 10.00 – 13.00: Markedsplassen er åpen.
Kl. 11.00 – 12.30: Gudstjeneste i Bodø domkirke. Kystmesse bemannet med kystlagsmedlemmer.
Kl. 13.00: Offisiell avslutning av stevnet.

Overrekkelse av stafettpinnen til neste års arrangør, Loggen kystlag.

Med forbehold om evt. endringer.
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Den årlige seilasen over
Vestfjorden ble i år (2005) som så
mange ganger før pyntet med godt
vær. Dagen før, fredag 1. juli, var
det som vanlig de siste årene en
regatta for bare nordlandsbåter i
området utenfor Nordskott. Det er
kanskje den artigste regattaen den
helga.  Det er Kai Linde som er
arrangør. Alle båter ligger for anker
med seilene nede før start. Når den
går, er det om å gjøre å få seilene
opp i en fart, så er det innlagt flere
oppgaver som: Mann over bord,
sette og fire toppseil, roing, seiling i
alle vindretninger, reve seil, og
selvfølgelig være først over mål. Kai
seiler rundt og kontrollerer alt, og
gir poeng etter utførelse. Ved
premieutdelingen er det vinneren
som blir hedret med et flott
storauskar som vandrepremie. Alle
deltagende båter har med en
premie som legges på bordet, så
får man velge ettersom man er
plassert nedover på lista. Derved
får alle premie. Alt fra gamle
hermetikkbokser fra krigen, til
røkelaks.  Et artig arrangement som
ansporer. Hæringen ble ikke best
denne gangen heller, men løste
flere oppgaver veldig bra. Det er
mange artige strømmer rundt
småøyene der som satte
seilferdighetene på prøve, og med
lite vind ble det mange baut.
Mannskapet: Sverre Willumsen,
Helge Jarl Hansen, Ernst Hole og

Svein Blomberg, ble toppdrillet etter
hvert, og vi var nede i 22 sekunder
på en vending. Da skulle 4 seil
overhales, pluss at vi brukte ei åre
ute for å ro gjennom vindøyet.

Men lørdag er jo den store dagen,
og spenningen var stor om det
skulle bli noe vind. - Men vindstille,
og startstedet ble flyttet lengre ut
fra land og utsatt en halv time. En
liten flau vind fra nordaust var det
lite å få hjelp av, så forslaget om "å
hiv sæ på åran" kom fort fra Inger
Reidun Willumsen, Sverre
Willumsen, Vigdis Reisang, Helge
Jarl Hansen, Asbjørn Nilsen og Leif
Sjøbu. Bonusen for å ro, er jo at det
er godvær, og det er ikke å forakte.
Og sammen med kanelsnurringer
og mat hadde vi jevn høy stemning
om bord. Særlig etter at vi traff et
par gamle dansker, en i hver arm.
Vi var 7 mannskaper om bord: 4
rodde, og 1 styrte. Det gikk på
rundgang, men tror høvedsmannen
slapp lettvint med korte økter. Totalt
ca. 88 båter på feltet i sola. Det tar
seg flott ut. Vi skulle konkurrere
med 13 nordlandsbåter som er de
eneste som har lov til å ro, og da
det etter hvert stilnet nesten helt av
begynte vi å sige ifra. I tillegg var
det jo over 70 båter som bare seg
av gårde i den daffe vinden, og for
hver som vi hentet inn, etter som
timene gikk, steg stemningen om
bord.  Vi holdt en fart på 3,3 knop,

som heretter heter "1 willum". Før vi
nådde Kabelvåg hadde vi en stund
forsont oss med at vi ikke ville klare
å ta igjen havseileren "Blue Label"
fra Tromsø med vind i sin store
spinnaker. Den var allerede notert i
vårt målpasseringsskjema som
«nærmeste båt foran». Men en
svett gjeng ombord ville noe annet.
Høvedsmannen ble kommandert til
styrvolen, og farten økte med 30%
til 4,5 knop. (1 Will. + 30% = 4,5
knop). Vi veier godt 2500 kg med
mann og mus og det var under stor
jubel fra mannskapet om bord på
"Blue Label" at vi hentet inn de
siste metrene og slo dem med 20
sekunder ved målpassering. Og
vårt målpasseringsskjema måtte
rettes til: "nærmeste båt bak - Blue
Label". 7 timer og 32 minutter og 55
sekunder hadde det tatt, og vi fikk
pokal for klasseseier, og Vågan
Kommunes pokal "Den blå
Masering" for raskeste tradisjonelle
båt, inkl. skøyter.

Mannskapet sov godt den natta
etter fersksei på "Faxsen". På
hjemturen fikk vi seile. Gikk for
"jernfokk" (8 hk Honda) til
Nordskott, og seilte stille og fredelig
nedover det vakre Steigenlandet til
vi møtte Faxsen, med nysalta torsk
til middag. Etter 12 timer på havet
kunne vi vel fornøyd gjøre fast i
havna vår. Takk for turen.

Høvedsmann  Harald.

Foto:  Øyvind Rasmussen, Tromsø Seilforening.

Hæringen tar igjen "Blue Label"

 Med Hæringen på Vestfjordseilas - 2005
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Det har som annonsert vært to
dugnadsturer til Bliksvær i april og
mai.  7 mann har deltatt.  I løpet av
disse to helgene er sørøstveggen
gjort ferdig med bytting av vinduer,
snekring og maling.  Stillasen er tatt
ned.

Alle vinduene er skiftet ut med nye.
I to av vinduene er rammene og
glassene brukt slik de var.  De
andre var så dårlige at det
ikke lot seg gjøre å
reparere dem.  For å
beholde bryggas
opprinnelige utseende, er
de nye vinduene laget og
montert helt lik de gamle.
Belistning av vinduene er
utført i samsvar med det
opprinnelige.  Dermed
beholdes bryggas opp-
rinnelige utseende.

Bordkledningen på veggen
er beholdt så langt det lot
seg gjøre, resten er skiftet
ut.  Dørene og portene er
repararert og beholdt.
Dør-omramming og
terskler er reparert og
delvis skiftet; det meste er
beholdt i den stand det var.

Lenger opp på veggen –
det som vises lite for folk

 Heimbrygga i Bliksvær

flest – ble det gjort et stort
arbeid  i fjor, spesielt med raftet
og heishuset.  Takplatene er
rengjort og beholdt.

Alt arbeid er utført i samsvar
med tilrådning fra Nordland
fylkeskommune, kulturetaten.  I
mars 2006 fikk vi svar på
søknaden om tilskudd til
kulturverntiltak: innvilget med kr.
60.000,-!  Faglige kriterier for
bruk av midlene er fulgt, og
dokumentasjon utarbeidet.

Det er loggført 465 dugnads-
timer på reparasjon av sørøst-
veggen.  Tid til administrasjon,
planlegging og dokumentasjon
tilkommer.

Det er behov for to etter-
middags- eller helst lørdagsturer
før landsstevnet for å rydde og
gjøre rent inne på brygga, samt
å male sørvestveggen.
Hermann stiller Storøy til
disposisjon.

Mer om heimbrygga på
medlemsmøtet!

Kristin

Foto:  Hermann Eliassen

Foto:  Hermann Eliassen

Foto:  Hermann Eliassen

Brygga under arbeid (april -06)

Vafler hører med !

To vegger ferdig restaurert (7. mai -06)
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 Referat fra årsmøtet i Kystlaget Salta 2005

48 medlemmer fra kystlaget Salta hadde funnet veien til årsmøtet 2005 som ble avholdt på Bodin 4H-gård,
Thalleveien 27,  onsdag 22.februar-06 kl.1800.

Sak 1. Åpning.
Kystlagets leder åpnet med å ønske alle velkommen til årsmøtet 2005.
Sakslisten og innkallingen ble godkjent.

Sak 2. Valg av møteleder, sekretær, samt 2 til å underskrive protokollen.
Kurt Vidar Nilsen ble valgt til møteleder og Tine Tangen til referent.
Arne Neeraas og Kristin Norli ble valgt til å skrive under protokollen.

Sak 3. Beretning 2005.
Beretningen ble vedtatt uten merknader.

Sak 4. Regnskap 2005, med rapport fra revisor.
Regnskap 2005 ble godkjent og funnet i orden. Det forelå ingen skriftlig rapport fra revisor som hadde gitt muntlig
tilbakemelding om at regnskapet var godkjent.

Sak 5. Innkomne forslag:
Vedtektsendringer:

Det ble vedtatt å endre § 5 – Styre.
Styret i Kystlaget Salta består av
- leder
- nestleder
- sekretær
- 2 styremedlemmer
- 2 vararepresentanter

Styret velges slik:
- leder og sekretær vegles samtidig for 2 år.
- nestleder velges for 2 år, dog ikke samtidig som valg av leder og sekretær.
- 2 styremedlemmer velges for 2 år, dog ikke slik at begge velges samtidig.
- leder og nestleder er ikke på valg samtidig
- vararepresentantene velges for 1 år
- en oppstått skjevhet rettes opp ved at et eller flere styremedlemmer velges for kortere tid enn to år.

I tillegg til tidligere tekst, tilføyes følgende:
- ”Dersom styret finner det nødvendig, kan lagets regnskapsfunksjon overføres til eksternt regnskapskontor/

person utenfor styret.”

Det ble vedtatt å endre § 3 Medlemskap med følgende ordlyd:
Alle kan bli medlemmer av laget.
Medlemskontingenten er gradert for enkeltmedlem og familiemedlem. Kontingenten kreves inn av Forbundet
Kysten sentralt, og bare den som har betalt den fastsatte kontingenten innen fastsatt frist, kanlørdag 7. oktober
regnes som medlem.

Tilbud om å overta brygge i Ersvika.

Årsmøtet vedtok at styret får fullmakt til å diskutere saken og trekke en konklusjon ut ifra signaler som kom på
årsmøtet.
Signalene viste at noen mente kystlaget hadde nok med de prosjektene som vi har pr. dato, mens andre igjen
mente at vi burde ikke si nei til denne brygga. Det ble også forslått at brygga kunne tilbys andre aktører, lag og
foreninger lokalt på Tverlandet.

Sak 6. Aktivitetsplan 2006.
Aktivitetsplan 2006 ble vedtatt med følgende tillegg under ”Diverse”
- styrke aktiviteten  rundt motorene som finnes i miljøet
- oppnevne aktivitetsleder for motorene
- oppnevne aktivitetsleder for smia på Nyholmen .
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Sak 7. Budsjett 2006.
Budsjett for 2006 ble vedtatt med følgende endringer.
- 10.000,- til utvikling av motorene
- 10.000,- i økning til vedlikehold av båthavna
- 10.000,- til smia på Nyholmen
- budsjettet for LS tas inn i budsjettet til kystlaget Salta for 2006.

Sak 8. Valg, i henhold til innstilling fra valgkomite.
Følgende innstillinger ble vedtatt:

Styret:
Leder Arne Andreassen Valgt for 2 år
Nestleder Svein Erik Berg Ikke på valg (1 år igjen)
Sekretær Finn Arne Almås Valgt for 2 år
Styremedlem Kari Røed Hansen Valgt for 1 år
Styremedlem Trond Bliksvær Valgt for 2 år

1. vara Rita Jakobsen Valgt for 1 år
2. vara Asbjørn Nilsen 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:

John Torstensen Ikke på valg (1 år igjen)
Gunnar Børstad Ikke på valg (2 år igjen)
Birgit Strømsnes Valgt for 3 år

Sak 9. Avslutning.
Leder avsluttet med å takke Vigdis Reisang, Birgit Strømsnes og Tine Tangen som alle gikk ut av styret.

I tilknytning til årsmøtet presenterte Gjert Tømmerås prosjektet Anna Karolines Hus i småbåthavna i Bodø.  En
svært viktig oppgave for Salten Museum og Bodø Kommune.
Årsmøtet vedtok følgende støtteerklæring:
”Årsmøtet i Kystlaget Salta registrerer med glede at jekta ”Anna Karoline” omsider ”har fått vind i seilene”, og
støtter planene om et båtmuseum i Bodø sentrum. Vi vil anmode om at man i planleggingen av huset prøver å
skape et helhetlig museum for norsk båtkultur.”

Arne Neeraas/sign Kristin Norli/sign
—————————————— ——————————————
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 Laksemousse

 Kjenner du jekta Matiana?

Tommy Gilberg på Ytterøya har sendt oss interessant
bakgrunnsinformasjon om Anna Karoline. Samtidig spør
han om noen kjenner til jekta Matiana. Han skriver
følgende: «Her på gården var det også sjøfolk før
og de hadde ei jekt som het Matiana. Har dere
hørt om den? En gammel kystskipper på
Levanger kan fortelle at denne jekta
Matiana lå til kai i Beisfjorden ved Narvik
den 14. april 1943. Da var det to brødre
Ingvaldsen fra Møre som var eiere av jekta.
Håper at dere kan ha noen opplysninger. Har en
miniatyr av jekta Matiana som jeg fikk restaurert, og
sender med bilder av den.» Vet du noe om jekta, formidler
redaksjonen eller Leif Sjøbu kontakt til Gilberg.

½ pk lys buljonggelé (aspik)
1 ½ dl kokende vann
2 ss sitronsaft
ca 250g renset benfri kokt laks
1 dl lettrømme
1 dl kremfløte
tørket dill

Kari Røed Hansen har sendt oss denne oppskriften på Laksemousse:

Kok opp vannet og løs opp aspiken, tilsett sitronsaft og avkjøl. Mos fisken
med gaffel og bland med rømmen.   Bland den inn i den avkjølte aspiken.
Stivpisk kremfløten og rør den forsiktig inn i fiskeblandingen.
Bland inn tørket dill etter smak (2-3 ts) Skyll en form og la stå kaldt i minst
1 time. Hvelv moussen på et fat og pynt evnt. med reker. Smaker kjempe-
godt på rundstykker eller loff.


