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Takk for tillitenKystlaget Salta:
Postboks 685, 8001 Bodø
Telefon:  41571453
Organisajonsnr:  982 855 381
Bankkonto:  8902.18.43084
E-post:  styret@salta.no
Vev-sider:  www.salta.no
Tilitsvalgte m.fl fra 21. februar 2008
Styret:
Leder: Arne Andreassen
 75580743 * 48108465
 arne.andreassen@posten.no

Nestleder: Rita Jakobsen
 75582184 * 90879349
 rita.jakobsen@kirken.no

Sekretær: Ester-Lovise Kristiansen
 99699004
 esterlovise@hotmail.com

Styremedlem/ Kari Røed Hansen
kontaktperson 75532764
kvinnegruppa: alesterh@online.no 
	
Styremedlem: Trond Bliksvær
 75516737 * 95075408
 trond.bliksvaer@nforsk.no

Varamedlem: Kurt-Vidar Nilsen
 75583001 * 91624870
 kurt.nilsen@posten.no

Varamedlem: Trond Heggelund
 75583260 * 41514572
 trond58@start.no

Molokroken kafè:
Leder: Arne Rødsand
 75518180 * 99025748
 arne.rodsand@c2i.net

Molokroken båthavn:
Bryggesjef: Matti Jantti
 97739086
 matti@jantti.com

«Hæringen»:
Høvedsmann: Harald Haave
 41426680
 haraldhv@gmail.com

Båtloftet:
Leder: Ernst Hole
	 91367018
 
Bliksvær:
Heimbrygga: Styret i kystlaget
Utleie skola: Alf Pedersen
 75584902
 styret@salta.no

Auskaret:
Leder Kristin Norli
	 75580735 * 91726040
Stoff til: auskaret@salta.no

Vev-sider:
Leder Henrik Dvergsdal
 75518541* 47040444
 henrikdv@gmail.com

MK Faxsen:
Leder: Odd Jarl Borch
 75514662 * 90192674
 ojborch@online.no
Charter: 95126125, faxsen@salta.no
Vev-sider: www.faxsen.com 

La meg først benytte anledningen 
til å takke for tilliten og for de 

mange positive tilbakemeldingene 
jeg har fått både før og etter årsmø-
tet.  Men noen av dere lurer kanskje 
på hvorfor lederen av kystlaget 
fortsatt heter Arne? Han som i mer 
enn et halvt år klart og tydelig har 
signalisert sin avgang, men likevel 
til slutt sa ja til et år til – og ble valgt 
for 2 år fordi vedtektene ikke ga 
rom for å velge bare for et år.

Da valgkomiteen, etter å ha spurt 
minst 20 personer ikke hadde fun-
net min etterfølger, følte jeg både 
ubehag og frustrasjon. Rett nok er 
det ingen tvil om at ”jobben” som 
leder av kystlaget har forandret seg 
i de årene jeg har vært leder, men 
hvorfor ville ingen overta?  Hadde 
jeg virkelig stilt meg sånn at det ble 
oppfattet som umulig for andre å 
overta – tenkte jeg. Valgte derfor å 
be om et møte med det foreslåtte 
styret for å diskutere situasjonen. 
Etter en del diskusjon kom vi bl.a. 
fram til en arbeidsfordeling i det 
nye styret som gjorde at jeg til slutt 
valgte å si ja til 1 år til som leder. 
Så får den viktigste oppgaven i året 
som kommer bli å finne fram til en 
eller flere kandidater som vil og kan 
ta over som leder ved neste korsvei.

Kystlaget Salta har i de siste årene 
vært preget av et høyt aktivitetsni-
vå. Ingen ting tyder på at aktivitets-
nivået skal bli mindre i året som vi 
er inne i, snarere tvert om. Repara-
sjon og vedlikehold av Bliksvær 
skole, videre jobbing med eventuel-
le utbygging av Molokroken, og ikke 
minst aktivitetene på Nyholmen, blir 
både omfattende og krevende. Selv 
om vi har en fantastisk dugnadsånd 
i laget så må vi nok snart begynne 
å tenke annerledes. Kanskje tiden 
er innen til å leie folk, til for eksem-
pel oppussing av skolen i Bliksvær? 

Når det gjelder Nyholmen så er jeg 
glad over at årsmøtet ga sin tilslut-
ning til ”Aktivitetshuset Rødbrygga”. 
Selv om det fortsatt garantert vil 
oppstå diskusjoner om hva som 
skal fylle huset, så skal vedtaket 
fra årsmøtet ligge i bunnen for alt vi 
gjør der ute. Den største utfordrin-
gen nå blir å prioritere oppgavene 

og å skaffe midler til å gjennomføre 
prosjektet – om så stykkevis og 
delt.

Jeg er selvfølgelig også glad over 
årsmøtets velvilje til å samarbeide 
med Bodø Seilforening ved en 
eventuell utbygging av Molokroken. 
Jeg har tiltro til at den nedsatte 
arbeidsgruppa skal finne fram til 
løsninger som både vi i Salta, seil-
foreninga og Bodø Havn kan leve 
med.

Så skal igjen gamle enverdig 
Faxsen ut på langtur i sommer. 
Denne gangen får vi følge av flere 
andre båter, bl.a. Nordlændingen. 
Sammen med båtene fra Arktisk 
konvoi vil de begge få en sentral 
plass under markeringen i Brest. 
Også på land vil Kystlaget Salta 
være godt representert og syn-
lig. Ulf og Kai med båter, Ingvild, 
Kristin og Gerd med sin utstilling. 
Forhåpentligvis vil hele Forbundet 
KYSTENs satsing i forbindelse med 
Brest 2008 bli lagt merke til blant de 
bortimot 2 millioner som vil besøke 
festivalen. 

Men før den tid skjer det mye. Ta 
en titt i ”Seilingsplanen” på side 3 
og se hva som er på gang i laget 
framover. Dersom du finner noe av 
interesse håper jeg at du blir med. 
Om du ikke finner noe av interesse 
så håper jeg at du sier fra, helst 
med forslag til andre aktiviteter som 
passer bedre for deg. 

Med ønske om en fin påske – med 
eller uten båt på vannet!

Aha 
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Seilingsplan våren 2008

Mannskapskurs M/K Faxsen onsdag 16. og lørdag 19. april.
Innføring i arbeidsoppgaver for mannskap om bord i en fiskekutter, gi kunnskap om sikkerhetsrutiner og
driftsopplegg i forbindelse med passasjertrafikk. For alle interesserte.
Sted: Onsdag: Molokroken kl. 18.00, lørdag: Ombord i M/K Faxsen kl. 10.00.
På lørdag går vi utover til Bliksvær og er med på aktivitetshelga der.
Påmelding: tlf./sms 95126125 eller e-post: faxsen@salta.no

Aktivitetshelg på Brygga i Bliksvær 19. og 20. april
Planlagte oppgaver: bygging av kai mot øst og rydding. 
Hyggelig sosialt samvær (som vanlig). Overnatting på skolen. 
Avgang med ”Storøy” fra byen lørdag kl 10.00, eller med Faxsen. (Se over)

Aktivitetshelg i Bliksvær – 24.-25. mai
Planlagte oppgaver: vedlikehold og vasking på skolen, båtpuss. Rydding av uteområdet.
Hyggelig sosialt samvær (som vanlig). Overnatting på skolen.
Følg med på www.salta.no eller kontakt styret.

Medlemsmøte onsdag 4. juni kl. 18.30 på Nyholmen
Sakliste kommer på www.salta.no

Rekeaften fredag 13. juni kl. 19.00 på Nyholmen
Pris: kr. 100,-.  Ta med drikke.
Påmelding til styret@salta.no eller Kari, tlf. 755 32764 innen 5. juni

Avgang M/K Faxsen til Brest søndag 15. juni kl. 16.00
Vi legger ut på den lange turen til Brest sammen med Arktisk konvoi. Se informasjon side 4.

Vestfjordseilasen lørdag 28. juni
 Skottpeisingen 27. juni – gammelbåtseilas på Nordskott.

Kurs våren 2008

Strikking av sjyvotter
Sted: Molokroken 2. og 16. april, kl. 18.00
Påmelding: styret@salta.no eller Kari, tlf. 755 32764 

Vedlikehold/rep/utskifting av tauverk i rigg.
Målsetting og innhold: Lære riktig bruk av tauverk og praktisk bruk av 
tauverk i rigg. Kurset vil også ta for seg vedlikehold og lappsalving av 
tauverk og wire. Teoretisk og praktisk læring.
Tid: Oppstart onsdag 2. eller 9. april. 
Omfang: Kurset går over en kveld + ei helg. 
Instruktør: Odd-Einar Harberg
Pris: kr. 150,-. (Ikke medlem: kr. 200,-)
Sted: Faxsen og fembøringen Nordlændingen.
Påmelding: tbl@nforsk.no / tlf: 95075408

Seilkurs 31/5 – 1/6 kl. 0900 på Molokroken
Målsetting og innhold: Bevare og videreføre kunnskap om seiling 
av nordlandsbåter, sneseils- og råseilsbåter.
Tid: lørdag 31 mai og søndag 1. juni.
Sted: Molokroken. Oppmøte lørdag kl 09.00. 8 timer begge dager.
Instruktør: Kai Linde
Pris: kr. 250,- (ikke medlem 350,-)
Antall deltakere: 5 til 15.
Påmelding: innen 23. mai til tbl@nforsk.no / tlf: 95075408
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Med Faxsen og Arktisk konvoi til Brest Planlagt Seilingsplan
Brest 2008

for M/K Faxsen.

Avg. Bodø ................ 15. juni

Avg.Brønnøysund .... 16. juni

Avg. Rørvik .............. 17. juni

Avg. Brekstad .......... 18. juni

Ank. Ålesund ............ 19. juni

Avg. Ålesund ............ 20. juni

Avg. Florø ................ 21. juni

Avg. Måløy ............... 21. juni

Ank. Bergen ............. 22. juni

Avg. Bergen ............. 23. juni

Ank. Lerwick ............ 24. juni

Avg. Lerwick ............. 26. juni

Ank. Inverness ......... 29. juni

Avg. Inverness ......... 30. juni

Ank. Fort Augustus .. 30. juni

Avg. Fort Augustus .... 1. juli

Ank. Fort William ........ 1. juli

Avg. Fort William ........ 2. juli

Douglas, Isle of Man

Ank. Dublin ................ 5. juli

Avg. Dublin ................. 7. juli

Ank. Brest ................ 10. juli

Festival i Brest 

Avg. Brest ................ 17. juli

Ank. Douarnenez ..... 17. juli

Avg. Douarnenez ..... 18. juli

Ank. Guernsey ......... 18. juli

Avg. Guernsey ......... 19. juli

Ank.  Portsmouth ..... 20. juli

Avg.  Portsmouth ..... 21. juli

Ank. Dover ............... 21. juli

Avg. Dover ............... 22. juli

Ank. London............. 22. juli

Avg. London ............. 24. juli

Ank. Scarborough .... 26. juli

Avg. Scarborough .... 26. juli

Ank. Aberdeen ......... 27. juli

Avg. Aberdeen ......... 28. juli

Ank. Bergen ............. 30. juli

Avg. Bergen ............. 31. juli

Ank. Måløy ................. 1. aug

Avg. Måløy ................. 1. aug

Ålesund...................... 2. aug

Ank. Bodø .................. 4. aug

Kursiv: Usikkert sted/rute

15. juni slår M/K Faxsen følge med 
"Arktisk konvoi" i Bodø og setter 
kursen sørover til festivalen i Brest. 
Kystlaget Saltas medlemmer invite-
res til å være med på turen. Det er 
mulig å være med hele veien, eller 
mønstre på og av i de forskjellige 
havnene vi besøker.

Vi besøker mange spennende 
steder slik som Shetland, Caledo-
nian kanalen med kryssing av Loch 
Ness og Dublin. Oppholdet i Brest 
blir selvfølgelig også en stor opple-
velse.

Ikke minst håper vi mange vil være 
på nordoverturen. Høydepunktene 
vil nok være samseilingen til Douar-
nenez, og å seile oppover Themsen 
til London. Videre er øskysten av 

England med sine kystbyer verdt et 
besøk.

Planlagt seilingsplan er basert på at 
vi får de nødvendige dispensasjo-
ner for å krysse Nordsjøen. Alter-
nativet på sørovertur er å gå ut fra 
Måløy 21. juni. 

På nordovertur er alternativet at 
vi etter besøket i London går over 
mot Nederland, og følger kysten av 
Danmark nordover.

Mer info: www.faxsen.com

Påmeldingsfrist: 1. mai

faxsen@salta.no

eller tlf.: 95126125
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På veien sørover til Brest vil vi ha 
selskap med mange andre vete-
ranbåter fra Troms og Nordland. I 
en del av havnene som besøkes 
legges det opp til ulike arrangemen-
ter for å presentere Nord-Norge og 
båtene fra nord.

Påmeldte båter i Arktisk Konvoi:

Anna Rogde,  Folkvang, Nålsund, 
Birgitte, Signe1, Dyrafjeld, Nor-
lændingen og selvsagt Faxsen. Av 
disse selges det plasser om bord 
på Anna, Nålsund og Folkvang.

Påmelding disse båtene:

http://www.fjordcruise.no/

Priser M/K Faxsen til Brest:
Bodø - Måløy/Bergen .......285,-

Måløy/Bergen - Lerwick ...285,-

Lerwick - Innverness ........285,-

Innverness - Brest ...........335,-

Brest ................................335,-

Brest - London .................335,-

London - Bergen ..............185,-

Bergen - Bodø .................185,-
Pris pr. døgn inkl. mat.

Prisen gjelder for medlemmer av 
Kystlaget Salta.

Etter påmeldingsfristen selges 
ledige plasser utenfor kystlaget. 

Forbundet KYSTEN leder den norske deltagelsen i Brest. Arrangørene 
av Brest 2008 har invitert Norge som såkalt "Guest of honour" sammen 
med Kroatia, Vietnam, Madaskar og regionen Galicia i Spania. Festivalen 
på Bretagnekysten ventes å samle over en million besøkende og to tusen 
historiske og verneverdige fartøyer fra hele verden. Fra Norge seiler flere 
store historiske fartøyer. På land skal Forbundet KYSTEN sette opp en hel 
landsby med et mangfold av aktiviteter; båtbygging og annet tradisjons-
håndverk, konserter, servering av norsk sjømat og presentasjon av noe av 
det fremste Norge kan by innen maritim teknologi. Ulf Mikalsen fra viser en 
fotoutstilling av nordlandsbåtenes mangfoldighet. Under festivalen fullfører 
han bygging av den mest ekstreme av dem alle; straumbåten fra Saltstrau-
men ved Bodø i Nordland. Båten vil bli sjøsatt i Brest.  I tillegg har han med 
seg en spissbåt fra Rana. Kai Linde har også med seg en nordlandsbåt og 
skal demonstrerer vendemanøver med 3-roring.

I Kystalget Salta jobbes det med ei fotoutstilling med om kvinners liv på 
kysten i Norge fra ca.1850 til 1950. Vi vil presentere livet som kystkvinne 

når karene var på havet. Kvinnene var alene om alt på gårdene. 
Utstilling og demonstrasjon av husflid og håndverk. Publikum invi-
teres til å prøve f.eks. garnbøting, tollepinnespikking, veving eller 
strikking av en sjøvott.

Flere opplysninger: http://www.kysten.no 

og http://www.brest2008.fr/en/

Arktisk Konvoi

Påmeldte pr. 15. mars inkl. mannskap (max 17 køyer)

          11. - 17. juli

Vi besøker Nessie Starten på Caledonia-kanalen
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Båtloftet tirsdager kl. 18.00
Båtloftet ”huser” lagets fellesbåter.  I tillegg kan du avtale 
plass for å pusse på egen båt. Her finnes et godt utvalg 
verktøy.  Båtloftet har egen varmebu, og kaffepause er 
påkrevet!  

Kontaktperson: Ernst Hole, tlf. 913 67 018

Hæringen tirsdager kl. 18.00 på båtloftet
Hæringen har gjennomgått omfattende og påkrevd vedlikehold i vinter.  Den trenger flere venner og mange hjel-
pende hender til pussing og maling etter påske, hvis vi skal få den på vannet før sommersesongen.  Som nevnt, vi 
har kaffe og varmebu! Etter sjøsetting finner du båten ytterst på moloen.  Vi seiler hver tirsdag kl. 18.00. 

Kontaktperson: Harald Haave, tlf. 414 26 680, e-post haraldhv@gmail.com

Faxsen mandager kl. 18.00 i havna 
Vårpuss og generell klargjøring til ny sesong - 
”rund”vask og rydding. Vi samles mandag 7. april  
kl. 18.00: Informasjon om og fordeling av oppgavene. Vi 
har selvfølgelig kaffe, kake ordner vi også. 

Slipsetting på Bomek 25. - 28. april. Da trenger vi 
mange gode hjelpere! 

I april arrangerer vi Mannskapskurs – det er åpent for 
alle medlemmer som har lyst! . Da trenger vi mange på 
dugnad.

Benytt anledningen til å bli bedre kjent med Faxsen og 
dagliglivet på tur.  Sommerens høydepunkt blir selvføl-
gelig Brest-turen.  Kontaktperson: Odd-Jarl (se s. 2)

Aktiviteter i Kystlaget Salta

Hæringen for fulle seil over Vestfjorden Ankerdram i Kabelvåg

Mannskapet på båtloftet

Vårpuss på Faxsen

Glimt fra livet ombord på Faxsen
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Smia torsdager kl. 18.00 på Nyholmen
Smia er langt på vei gjenreist i løpet av høsten og 
vinteren.  Taket må på plass, og en del gjenstår 
innvendig før Arne R kan fyre opp. I mellomtiden har 
han nesten varmgang på vaffelpressa!

Kontaktperson: Arne Rødsand, tlf. 755 18180 eller 
990 25 748, e-post arne.rodsand@c2i.n

Motorgruppa torsdager kl. 18.00 på Nyholmen
Lagets motorsamling er nå flyttet til 1.etg. i Rødbrygga.  
Foreløpig er det én motor som går; Sabb-en som holdt 
takten på kaia under kyststevnet.  Men her er flere 
utfordringer og mye moro.  Verktøy er kjøpt inn og 
dreiebenk er på plass.  Arne R spanderer vafler på 
motorgruppa også!
Kontaktperson: Tor Skille, tlf. 416 58 23

Arne R. i smia Gjenreising av smia

T-skjorter fra motorgruppa. Kr. 150,-

Kontakt styret i Kystlaget.

Kvinnegruppa trenger et godt navn! 

Forslag sendes til rita.jakobsen@kirken.no

eller til Kystlaget Salta, pb 685, 8001 Bodø

Frist: 30. april 

Premie til beste forslag!

MotorpuslespillPrøvestart

Kvinnegruppa.
Vi ønsker at flest mulig deltar på mannskapskurset til M/K Faxsen, og 
at det blir ”kvinne over bord”-øvelse.  At damene lærer å fortøye Fax-
sen. I april skal vi prøve å ha et sjyvott-kurs, med strikking og toving.

Før jul, i november, skal vi ha lefse- og flatbrødkurs og gommekoking.  
Kanskje en rekeaften på Rødbrygga i juni, eventuelt med menn?  I 
løpet av året en fisketur med Faxsen til Bliksvær. 

Tine klar til 5-mila
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Bliksvær – skolen og heimbrygga.
Helgeturer april og mai

Bliksvær er ei bynær perle med merkede turstier og 
fine strender.  Deler av øya er naturreservat.  Det 
er et yrende fugleliv her ute.  Mange av husene er 
restaurert, og om sommeren finner du folk i de fleste 
av dem.  Skolen er tilgjengelig for overnatting; der 
finner du også kjøkken, toaletter og dusj.  Skolen og 
turstiene er en del av Kystled Salten.

19.-20. april rydder vi ferdig på brygga, og bygger 
den siste kaia. 24.-25. mai starter vi med oppussing 
av skolen både innvendig og utvendig, samt vasker.  
Rydding av uteområdet.  Kan hende tar vi båtpussen 
også.

Felles middag og trivelig lag på kvelden, kanskje sit-
ter vi ute i den lyse vårnatta? Bli med på trivelige vårturer med høy sosial faktor og "nær - naturen" opplevelser for 
store og små.

Kontakt”person”: styret, tlf. 415 71 453, e-post: styret@salta.no

Molokroken kafé
Ytterst på moloen finner du byens triveligste kafé, med kaffe og vaffel som populær meny.

Åpen hver søndag fra kl. 11.00, i sommerferien er det åpent hver dag.

Kaféen leies ut utenom åpningstidene.

”Vaktmester’n” tar gjerne imot vikarer til vaffelpressa, hjelp til renhold og generelt vedlikehold.

Kontaktperson: Arne Rødsand, tlf. 755 18180 eller 990 25 748, e-post arne.rodsand@c2i.net

Sosialt på brygga Sosialt på skola

Sosialt i fjæra

Vaffelpressa Søndagstur
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4H-Gården 21. februar 2008.

Det var 43 stk til stede på årsmøtet.

Sak 1: Åpning:
Leder i Kystlaget Salta Arne H Andreassen åpnet møtet med å ønske alle velkommen. Kystlagets medlem Odd-Ei-
nar Harberg fikk en liten oppmerksomhet i anledning 60-års dagen tidligere i uken.

Leder gikk gjennom saksliste og det var ingen merknader til denne.

Vedtak: Sakslisten godkjent. Enstemmig vedtatt

Sak: 2. Møteleder og sekretær:
Vedtak:

Kurt-Vidar Nilsen ble valgt til møteleder og Ester-Lovise Kristiansen ble valgt til sekretær.

Protokollen underskrives av Helge Jarl Hansen og Idar Henriksen 

Vedtak: Forslag på møteleder, sekretær og to til å underskrive protokoll godkjennes. Enstemmig vedtatt

Sak: 3. Beretning 2007:
Beretning ble sendt ut på mail eller pr. post i forkant av årsmøtet til alle medlemmer. 

Det var ingen generelle innspill. Arne Rødsand hadde en liten oppsummering om driften av Molokroken.

Vedtak: Beretningen for 2007 ble godtatt og enstemming vedtatt.

Sak: 4. Regnskap 2007:
Regnskap 2007 mot budsjett, balanse, noter til regnskapet, resultat og revisjonsberetning lagt fram på møtet. 

Helge Jarl kom med et innspill om at det ble opprettet bankkonto med best mulig rentebetingelser hvor Kystlagets 
kapital kunne stå inne på.

Vedtak: Regnskap 2007 godkjennes. Enstemmig vedtatt. Ingen merknader

Sak: 5. Innkomne forslag:
 A: Bliksvær Skole -eventuell forlengelse av leieavtalen om drift og vedlikehold:

Arne Andreassen hadde en oppsummering av Kystlaget Salta’s engasjement i Bliksvær skole. Han besvarte 
spørsmål fra salen og gikk gjennom forslaget til beslutning:

”Leieforholdet med Bodø Kommune om drift og vedlikehold av Bliksvær skole videreføres basert på dagens 
avtale og etter de anbefalinge som er kommet fra arbeidsgruppa. 

Opparbeidet vedlikeholdsbehov gjennomføres  i samsvar med konklusjonen etter befaring så snart praktisk 
og økonomisk mulig.”

Vedtak: Styrets innstilling ble enstemming vedtatt av årsmøtet!

B: Nyholmen Kystkultursenter:
Kurt-Vidar Nilsen gav en kort oppsummering av hvordan ”Aktivitetshuset Rødbrygga” inndeling/aktiviteter 
er tenkt fordelt. Arne Rødsand viste bilder fra arbeidet som har blitt gjort på Smia. Arne Andreassen fortalte 
om de forskjellige dialogene mellom de forskjellige arbeidslagene og interessekonflikter som har oppstått 
underveis i arbeidet på Nyholmen. Det er i hovedsak Smia og motorgruppa i 1. etasje på Rødbrygga som er 
kommet igang utpå Nyholmen.

Det ble fra Stiftelsen Faxsen v/Idar Henriksen uttrykt bekymring over at lagerbehov for Faxsen’s utstyr ikke 
har blitt tilgodesett med ifølge dem nok lagerplass. De følte seg ”skviset” ut i forhold til forslaget som var lagt 
frem.

Etter en debatt med flere innspill fra salen ble det av kystlaget’s leder ytret at alle signaler som var kommet 

Referat fra årsmøtet 2007
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underveis ville bli tatt på alvor. Det skal være sameksistens og fred slik at alle får dekket sine behov. Even-
tuelle problemer underveis vil bli løst til beste for alle og uten at noen blir overkjørt. 

I arbeidsgruppas forslag står det under punktet Nyholmens Kystkultursenter, Aktivitetshuset Rødbrygga at 
grunntanken om at ”Rødbrygga” først og fremst må tjene som aktivitetshus for Kystlagets mange aktiviteter 
fremfor å tjene som lager. I en eventuell interessekonflikt mellom behov for lager kontra behov for plass til 
aktiviteter, må lagerbehovet vike. 

Dette punktet endres slik at ordlyden blir som følger: Gruppens forslag er basert på en  grunntanken om at 
”Rødbrygga” først og fremst må tjene som aktivitetshus. 

Vedtak: Arbeidsgruppas forslag ble godkjent med endring av punktet referert ovenfor. I punktet Funksjons-
deling og arealdisponering endres teksten vedr. 1. etasje angående pallereol mot vegg øst til å gjelde vegg 
mot vest.

C: Molokroken kafe - samarbeid med Bodø Seilforening ved eventuell utbygging?
Arne Andreassen redegjorde og oppsummerte de siste hendelser i arbeidet med en eventuell utbygging av 
Molokroken. Styret ønsker en prinsipiell debatt om en evt. avtale med Bodø Seilforening. Det kom mange 
innspill fra salen. Disse ble nøye debattert.

Det ble fremholdt fra salen at det er viktig at en eventuell leiekontrakt med Bodø Seilforening ikke kan være 
lengre enn Saltas eget leieforhold til Bodø Havn dvs. 10 år m/mulighet for forlengelsen. Årsmøtet uttrykte 
skepsis til å la Bodø Seilforening bli med som en aktør i utbyggingen. Flertallet ønsket at Bodø Seilforenings 
forhold til Molokroken og Kystlaget skal reguleres i en leiekontrakt. Det var imidlertid stor velvilje til å samar-
beide med Bodø Seilforening - det er viktig at det blir plass for alle i havna. Sameksistens er viktig.

Vedtak: Det ble oppnevnt en arbeidsgruppe bestående av Sverre Willumsen, Kurt-Vidar Nilsen og Arne 
Rødsand. Disse skal utarbeide et forslag til retningslinjer/kontrakt mellom Salta og Seilforeningen. Leieavta-
len kan ikke være lengre enn Kystlagets egen leieavtale med Bodø Havn.  

Sak: 6. Aktivitetsplan 2007:
Årsplanen ble behandlet under ett. Denne er publisert for medlemmene pr. mail og pr. post før årsmøtet. 

Det kom noen innspill fra salen om bl.a. ønske om flere kurs bl.a. ønske om knutekurs. Andre tings som ble nevnt 
var at det blir ”reklamert” mere om Bliksvær og mulighetene der ute. Utleie skole, info om hurtigbåt-tider, aktiviteter 
m.m. Det var også et ønske om at enkelte poster på aktivitetsplanen ble konkretisert bedre - eksempelvis kursakti-
viteter.

Vedtak: Aktivitetsplanen ble vedtatt med oppfordring om mere kurs.

Sak: 7. Budsjett 2008:
Styrets forslag til Budsjett 2008 er satt opp på eget ark. Budsjett 2008 er satt opp på grunnlag av tidligere års erfa-
ringer og til Aktivitetsplan 2008 m.m.

Rita Jakobsen fremmet et forslag om at det fra 2008 skulle betales styrehonorar til lederen i Kystlaget med kr. 
1000,- pr. måned - Altså kr. 12000,- pr. år.

Årsmøtet debatterte det prinsippielle i dette først. Det kom flere innspill fra salen - det var stor forståelse for at 
Kystlagets stadig økende størrelse medførte større og større 

arbeidsmengde for lederen i kystlaget. 

Vedtak: Årsmøtet vedtok at styreleder kan honoreres med inntil kr. 12000,- pr. år i godtgjørelse/refusjoner.

Budsjettet for 2008 vedtas med endring 12000,- honorar til styrets leder.

Sak: 8. Valg
Valgkomiteens innstilling: 

Styret:    Forslag:

Leder ............... Arne Andreassen ...........På valg for 2 år ..................................................Ingen kandidat

Nestleder ......... Rita Jakobsen ................ Ikke på valg

Sekretær .......... Finn Arne Almås ............På valg for 2 år ..............Ny ...............................Ester-Lovise Kristiansen

Styremedlem ... Kari Røed Hansen ......... Ikke på valg

Styremedlem ... Trond Bliksvær ...............På valg for 2 år ..............Gjenvalg .....................Trond Bliksvær 
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1. vara .............. Ester L. Kristiansen ........På valg for 1 år. .............Ny ...............................Kurt Vidar Nilsen

2. vara .............. Asbjørn Nilsen ...............På valg for 1 år ..............Ny ...............................Trond Heggelund

Revisor velges for 1 år, men innehar vervet til ny er valgt:
Revisor ............ Helge J. Hansen ...................................................Gjenvalg

Revisor ............ Halvard Halvorsen ................................................Gjenvalg

Valgkomité
Gunnar Børstad ....................................... Ikke gjenvalg .....................................................Christian Munkvik

Birgit Strømsnes ...................................... Ikke på valg ...................1 år igjen

Raymond  Andreassen ............................ Ikke på valg ...................2 år igjen

Valgkomiteen har i år hatt problemer med å finne 
en ny leder etter Arne Andreassen som ønsker å 
tre av som leder i Kystlaget Salta. Det nye styret har 
hatt møte for å ta en gjennomgang og fordele endel 
av oppgavene i styret for å lette arbeidsmengden til 
lederen. Etter dette har Arne Andreassen gått med på 
å ta ett år til som leder for kystlaget dersom årsmøtet 
godtar dette.

Vedtak: Valgkomiteens innstilling tas til følge og Arne 
Andreassen ble gjenvalgt for 2 år jfr. vedtektene da en 
leder ikke kan velges for mindre enn 2 år. 

Sak: 9 Avslutning
Det ble etter møtet utdelt en oppmerksomhet til 
avstroppende styremedlemmer samt avtroppende 
medlem i valgkomiteen. 

Det ble også utdelt Hederstegn til følgende personer 
som takk for flott innsats for Kystlaget Salta gjennom 
mange år: Hermann Eliassen, Kristin Norli og Karstein Johansen.

Bodø 21.02.2007

Ester-Lovise Kristiansen      Helge Jarl Hansen          Idar Henriksen

Referent       Potokollunderskriver          Protokollunderskriver

Det nye styret. Fra venstre:

Trond B, Kurt Vidar, Kari, Ester, Trond H, Rita og Arne

Heder til: Hermann, Kristin og Karstein
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Under besøk i en ubåt som tilhører Marinemuseet som 
var en del av stevneområdet på Kystens Landsstevne i 
Horten, ble vi stoppet av en hyggelig herremann. "Jeg 
har lillesøstra til Faxsen. Den heter Ruth og er en kut-
ter på vel 40 fot. Den ble kjøpt fra Bliksvær først på -90 
tallet og jeg er eier nr 2 . Kom ombord å se på et foto 
fra Bliksvær, jeg tror det er Faxsen som ligger til anker 
ved siden av Ruth"

Vi ble tatt med ombord, og  bekreftet at det var Faxsen 
som lå i sin fastfortøyning med flere småsjarker i nær-
heten. God melding til de som kjente kutteren Ruth. 
Båten blir passet godt på, og er godt vedlikeholdt av 
eieren som bor i Sandefjord.

     Alester

En hyggelig opplevelse

Foto: E. Røed.

På fordekket av Ruth med eieren til høyre.

Båt
With 21fots Mahogny daycruiser, som er bygd i begynnelsen av 1960 tallet. Den ble totalrenovert i 2001 og frem-
står i meget god stand. Båten har vært vinterlagret inne og er godt vedlikeholdt. Ny kalesje 2001, originale pute-
trekk. Se bildet.

Pris. Kr. 55.000,-

Motor
2001 mod. Yamaha 100Hk. 4takts. Motoren er i meget 
god stand, den har hatt årlig service og har gått knapt 
100 timer. Kan medfølge 3 x 30l. bensintanker og bensin-
filter. Kpl. Kabler og konsoll.     
Pris. Kr. 60.000,-
Samlet pris båt med motor kr. 110.000,-
Henv: Anne Breivik Tlf.: 90582093/ anne.breivik@Nfk.no

Motor og båt selges - seperat eller samlet

Referat fra årsmøtet
Aktivitetsoversikt
Seilingsplan
Brest 2008
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