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Vår nye leder
Kystlaget 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
Tillitsvalgte og kontaktpersoner
Styret:
Leder: Per Kristian Lund
 90040945
 pkl1000@online.no

Nestleder: Richard Hansen
 90597084
 nono54@online.no

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

Styremedlem: Johan Helmer Lind
 45604545
 johanlind@msn.com
 
Styremedlem: Trond Bliksvær
 75516737 * 95075408
 trond.bliksvaer@nforsk.no

Varamedlem: Knut Kaspersen
 90545217
 knut.kaspersen@bodoenergi.no
 
Varamedlem: Trond Heggelund
 75583260 * 41514572
 trond58@start.no

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

Molokroken båthavn:
Bryggesjef: Trond Heggelund (se styret)
 
Nyholmen:
Rødbrygga:: Arne Andreassen
 75580743 * 48108465
 arne.andreassen@posten.no
Smia: Arne Rødsand (se Molokroken)

«Hæringen»: Asbjørn Nilsen
 75581345 * 90774023
 asbjorn.nilsen@plan-evo.no
 Trond Bliksvær (se styret)
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 

Det er med stor respekt for inn-
satsen til min forgjenger at jeg 

nå har påtatt meg å lede Kystlaget 
Salta. ”Å hoppe etter” Arne Andrea-
sen blir ikke lett, men vi i det nye 
styret skal i hvert fall gjøre så godt 
vi kan.
Salta er et aktivt lag med mange 
forskjellige aktiviteter – kanskje for 
mange – kan man kanskje tenke av 
og til, men samtidig er det viktig å 
ha et bredt tilbud til medlemmene.
Årsmøtet har vedtatt en omfattende 
aktivitetsplan som vi etter beste 
evne skal forsøke å følge opp ved 
å legge forholdene til rette. For at 
planene skal kunne gjennomfø-
res er vi imidlertid avhengig av at 
medlemmene stiller opp og er med 
og tar et tak.
At årsmøtet vedtok å legge utbyg-
gingsplanene for Molokroken kafé 
på is inntil videre tror jeg var en 
riktig beslutning. Da vi har en god 

dialog med Bodø Havn regner jeg 
med at det ikke blir større endrin-
ger med hensyn til leieavtalen for 
Molokroken.
Oppgaven med å utvikle Rød-
brygga på Nyholmen til et senter for 
lagets aktiviteter og utviklingen til et 
kystkultursenter vil nok kreve en del 
av lagets resurser så vel personell-
messig som økonomisk. Vi vil helt 
sikker også bli nødt til å benytte oss 
av profesjonelle og kommersielle 
aktører for å komme i havn, men 
etter hvert tror jeg vi kan få et sted 
som vi kommer til å glede oss over 
og som vil bli en berikelse for hele 
Bodø.
Jeg vil derfor oppfordre så mange 
som mulig av lagets medlemmer 
om å stille opp for å få dette til.
Av andre aktiviteter i året som 
kommer kan nevnes: Markering av 
kulturminneåret på Bliksvær 11. 
juli i forbindelse med samseilingen 
til Forbundet Kystens Landstevne 
på Vega, markering av Kystlaget 
Saltas 20-årsjubileum, Vestfjord-
seilasen og Barnas Kystdag.
Vi vil videre satse på økte kurstil-
bud, satsing på barn og unge og 
et fortsatt bredt tilbud for medlem-
mene.
At fembøringen Nordlændingen er 
blitt en mer offisiell del av Salta er 
også en sak som vil øke bredden i 
tilbudet for medlemmene.
Vi i styret gleder oss til å ta fatt og 
ser fram til en lys og trivelig kyst-
lagssommer.

Per K. Lund

Lørdag 25. april skal Nordlændingen sjøsettes på ”gammelmåten” for 
sesongen. Båtsøngar er bestilt. Trenger ca. 70 sterke rygger som kan 

bære ut båten.
Ta med unger og bedre halvdeler og klær som tåler en tjæreflekk og bli 
med på en god gammeldags sjøsetting av fembøring.
Sannsynlig tidspunkt ca kl 1200. Nærmere informasjon kommer på www.
salta.no etter hvert. Sted: Nyholmen, nedenfor Skandsen.

Sjøsetting av Nordlændingen
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Aktivitetshelg i Bliksvær 9.-10. mai

Nyt våren i Bliksvær!  Fellestur med vår”sjau”!  Inn-
vendig og  utvendig vedlikehold, rydding av uteområ-
det.  Overnatting på skolen.  Hyggelig sosialt samvær 
(som vanlig), fellesmiddag på skolen  lørdag kveld.  
Faxsen ble i fjor utfordret til å sørge for råvarene til 
middagen.

Medlemsmøte fredag 12. juni

Medlemsmøte med reker  fredag  12. juni på Nyhol-
men.
Sakliste kommer på www.salta.no. Hjertelig velkom-
men!

Skotpeisingen 26. juni

Tradisjonsbåtregatta på Nordskot i Steigen. Tradisjonsbåtmiljøets egen ferdighetsregatta i forkant av Vest-
fjordseilasen.  Arr.: Kai Linde og Skotpeisingens venner.  
Mer om Skotpeisingen, inkl. flotte bilder fra fjorårets seilas, finner du via www.seilas.no (søk på skottpeisin-
gen) og www.hildringstimen.no (se under nyhetsbrev).

Vestfjordseilasen lørdag 27. juni

Regatta fra Nordskot i Steigen til Kabelvåg. Klasser for åttringer, fembøringer og seilskøyter.
Hæringen og Nordlændingen deltar på begge seilasene. 
MK Faxsen er følgebåt over Vestfjorden. Avgang Bodø fredag 15.00 Påmelding til : 95126125

Kulturminneår-arrangement 11. juli

Arrangeres i Bliksvær. Deretter samseiling til Vega. Se egen omtale side 8.

Landsstevnetur med M/K Faxsen 11.-20. juli

Avgang til Bliksvær lørdag 11. juli.  Vi blir med på markeringen av kulturminneåret før seilasen til Vega.  Vi 
regner med å være tilbake i Bodø mandag 20. juli.  
Du kan være med på hele eller deler av turen.  Vi 
har plass til 17 stk til overnatting om bord, men vi 
kan ta totalt 30 passasjerer med på turen.
Påmelding: faxsen@salta.no eller tlf. 951 26 125

Forbundet Kystens Landsstevne 16.-19. juli på Vega

Både Hæringen, Nordlændingen, Storøy og Faxsen 
tar turen sørover.
Se egen omtale side 8.

Trebåtdagan på Rognan 20.-23. august

Barnas Kystdag 29. august på Nyholmen

Medlemsmøte torsdag 29. oktober på Nyholmen

Seilingsplan 2009

Kurs våren 2009

Seilkurs – mai/juni, Molokroken.

Vi forsøker å gjenta suksessen fra tidligere år, 
med lagets båter og Kai Linde som instruktør.
Mer informasjon kommer på kystlagets hjem-
meside og neste nr. av Auskaret.
Kontaktperson: Trond Bliksvær, tbl@nforsk.no, 
eller tlf. 950 75 408

Foto: Rita Jakobsen

Aktivitetshelg i Bliksvær

Skotpeisingen 2007

Foto: Arne E. Neeraas



mars  2009IV Medlemsblad for Kystlaget Salta

Det nye styret i Kystlaget Salta

Auskarets redaksjon har tatt en 
liten prat med alle medlemme-

ne av det nye styret i kystlaget.  
For å bli litt bedre kjent med dem, 
stilte vi fem spørsmål.  De fikk 
selvfølgelig også komme med en 
kommentar:

Hva er dine hovedoppgaver i  
 styret?

Hvilke kystlagsaktiviteter er du  
 med på?

Hvor lenge har du vært med- 
 lem av Kystlaget Salta?

Hvordan/hvorfor ble du med- 
 lem av kystlaget?

Noe du ønsker å tilføye?

1.

2.

3.

4.

5.

Fra venstre: Trond Heggelund, Richard Hansen, Ester-Lovise Kristiansen, Per K. Lund og
Trond Bliksvær. Ikke tilstede: Johan Helmer Lind og Knut Kaspersen

Foto: Kristin Norli

Per Kristian er nyvalgt leder i Kystlaget Salta.

2. Det har vel mest vært Nordlændingen som jeg har brukt tid på. Var stevneleder i 2006.
3. Siden midten av 90-tallet.
4. Fikk være med fembøringen Frøya fra Bodø til Lødingen da de var på vei til kyststevnet på Sommarøy i -94.   
 Dermed var det gjort.
5. At vi alle må være åpne og greie når vi skal ta i mot nye medlemmer. Det er helt sikkert ikke bare enkelt å   
 skulle vinne innpass i godt etablerte miljøer, men vi trenger alle som vil være med oss.

Richard Hansen (nestleder)

Jeg skal bistå lederen etter beste evne og engasjere meg i de saker styret arbeider med. 
Jeg deltok under kyststevnet i Bodø, jeg har vært med på turer og bistått ved seilkurs.
Jeg har vært medlem i 6 år (trur æ).
Jeg ble headhuntet av Per Steinbakk som medseiler på Nordlændingen.  Min første tur var til kyststevnet i   

 Brønnøysund. Jeg har ikke angret ett sekund på at jeg takket ja.  Ekstra koselig at min samboer Christin   
 også setter pris på litt saltsmak og en frisk bris.

Jeg kan bare tilføye at det har vært noen hyggelige år som medlem i Salta, med mange nye og hyggelige   
 bekjentskaper og fine turer. 

Ester-Lovise Kristiansen (sekretær)

Vi som sitter i styret i kystlaget fordeler en del oppgaver etter hvert som de kommer inn til styret, men mine   
 faste oppgaver er litt oppfølging av Molokroken og de ansatte der, samt at jeg får og klargjør alle bilag til   
 regnskapet. Sørger for å betale regninger og levere til regnskapsfører det som de skal ha.

Tidligere har jeg vært  med på charter-turer på Faxsen, men som småbarnsmor har denne aktiviteten ligget   
 litt ”nede” i året som gikk. Satser på å ta dette opp etter hvert. Ellers prøver jeg å delta på ting som arran  
 geres i løpet av året. 

Ca 4 år tror jeg....
Ble egentlig ”vervet” av ei venninne og det har vært helt topp. Veldig trivelig miljø med mange forskjellige folk  

 som jeg har blitt kjent med. Som øy-væring fra Meløyfjerdingen kjennes dette miljøet veldig naturlig.
Håper at vi skal klare å få flere til å bli aktive i Kystlaget Salta. Det er mange utrolig flotte folk som har mye å   

 bidra med på alle områder :-)  Ser frem til et flott kystlagsår!!
 

1.
2.
3.
4.

5.

1.

2.

3.
4.

5.
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Trond Bliksvær (styremedlem)

Kontaktperson i driftsgruppa for Hæringen, kursverksemd.
I hovudsak Hæringen, og styret til Salta. Har imidlertid eit ønske om å kunne delta meir i aktivitetar til havs.   

 Men tidsklemma rår!
Sidan hausten 2005. Styremedlem frå 2006.
Elskar nordlandskysten, og har lenge ønska å bruke meir tid på og ved havet. Kystlaget Salta hadde fine   

 farkostar og aktivitetar, som eg ønska å prøve ut.
Kystlaget gir tilgang til farkostar, hav og miljø, for ein rimeleg penge for folk i alle aldrar. Det er god plass, og   

 rom for mange fleire - få opp augene for muligheitene!

Johan Helmer Lind  (styremedlem)

Styret har enda ikke fordelt oppgaver, men tror det skal bli gå greitt med det jeg får eller  
 passer til.

Jeg er svært interessert i å være med på seilkurs til våren, og lære mer om rå- og snesei- 
 ling. (Jeg har forfedre fra Sørfolda som har drevet med jektefart!)

Et halvt år.
Meldte meg selv og samboer inn.  Ønsket å støtte det arbeidet Kysten og Salta driver på  

 med.  Jeg eier huset nærmest gammelbrygga på Bliksvær og har dermed sett framdrifta  
 der.  Ble oppringt og spurt om jeg kunne tenke meg å være med i styret.  Siden jeg har  
 20 års erfaring fra styrearbeid i jobbsammenheng, kunne jeg tenke meg å bidra på denne måten.  

Jeg vil ”snuse” på kulturen først.  Gleder meg til å ta fatt på jobbinga, og vil gjerne gjøre mitt. 

Knut Kaspersen (1. varamedlem)

Jeg har ikke noen faste oppgaver ennå.
For tiden ingen.
3 år.
Gjennom deres interesse for Bliksvær (Faxsen, gammelbrygga og skola).
Få enda mer bruk av Bliksvær, vår flotte øy.

Trond Heggelund (2. varamedlem)

I  tillegg til styrevervet har jeg vært med på planlegginga av Kulturminneåret 2009.  Overtar som bryggesjef   
 etter Matti.  Er for øvrig med der det trenges.

Jeg eier seilskøyta ”Vega” (ilag med banken).
Omlag 3 år.
Har vært båtentusiast siden ungdomsdagene.  Men det var Landstevnet her i Bodø i 2006 som fikk meg til å   

 ”ta ror”.
Jeg vil benytte anledningen  til å komme med følgende appell til medlemmene:  Still opp på aktiviteter!  Vær   

 med og bidra etter evne!

1.
2.

3.
4.

5.

1.

2.

3.
4.

5.

1.
2.
3.
4.
5.

1.

2.
3.
4.

5.

Fembøringen Nordlændingen har 
nå hatt tilhold i Bodø i snart 12 

år. Den ble bygget i Alslia i Bindal 
i 1997. De første årene var der 3 
eiere i Brønnøysund og 2 eiere i 
Bodø, men siden 2005 har der kun 
vært 2 eiere i Bodø.
Den sto nå i fare for å bli solgt ut av 
Bodø, men heldigvis valgte Saltas 
årsmøte å gå inn for at kystlaget 
skulle gå inn med 3 av 8 andeler i 
båten, noe som nå sikrer at båten 
blir i Bodø. De øvrige 5 andelene 
overtas av Richard Hansen, Odd 
Einar Harberg, Stein Pedersen,  

Nordlændingen og Salta

Marit Lund og Per K. Lund. Alle har 
et forhold til båten fra før og kom-
mer til å gå inn for å ta godt vare 
på den. Som Saltas representant i 
sameiet har styret utpekt Rita Ja-
kobsen. Vi tar sikte på at båten skal 
bli et aktivum i kystlaget som flere 
skal ha glede av. Etter hvert vil vi 
prøve å få til seilkurs med sikte på å 
få trent opp flere mannskaper.
Vi regner med at Nordlændingen 
kommer til å delta på Vestfjordseila-
ser, kyststevner og i andre sam-
menhenger der det faller naturlig å 
delta.
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Nyholmen Kystkultursenter - veien videre 

Allerede på stiftelsesmøtet til 
Kystlaget Salta i 1989, ble 

spørsmålet om å utvikle anleggene 
på Nyholmen som et framtidig sen-
ter for kystkultur diskutert.  I jubile-
umsåret 2009 kan vi derfor være 
stolte av å være godt i gang med 
å realisere visjonene til ”grunnleg-
gerne” av Kystlaget Salta.
Hovedfokus så langt har vært å re-
staurere den gamle smia med sikte 
på at den igjen kan tas i bruk som 

smie.  En så godt som ny smie står 
nå ferdig, og selv om det gjenstår 
noe innveding arbeid så må det 
være lov å si at den jobben på det 
nærmeste er gjort.  Nå pågår det 
et spennende arbeid med å ta vare 
på gammelt verktøy fra smia, slik at 
dette igjen kan brukes. 
Utfordringen framover blir å komme 
i gang med å realisere planene 
for ”Aktivitetshuset Rødbrygga” i 
samsvar med de rammene som 

årsmøtet 2007 ga sin tilslutning til.  I 
hovedsak betyr dette motorsamling 
og verksted i 1. etasje, selskaps-
lokaler i 2. etasje, og kontor og 
lokaliteter for ulike aktiviteter for 
kystlagets medlemmer i 3. etasje. 
Det nye styret har bedt meg koordi-
nere arbeidet med ”Aktivitetshuset 
Rødbrygga”, noe jeg har takket ja 
til.  Det har jeg gjort fordi jeg vet at 
det er mange av kystlagets med-
lemmer som ivrer sterkt etter å 
komme i gang med prosjektet, og 
at jeg føler meg overbevist om at vi 
sammen skal jobbe fram kystlagets 
nye storstue – bit for bit – delpro-
sjekt for delprosjekt.
Vi begynner forsiktig med aktivitets-
kveld på Nyholmen hver torsdag 
framover.  Start kl 1800, og så 
holder vi på utover kvelden til vi 
synes vi har gjort nok.  Vi skal først 
og fremst ha det trivelig sammen, 
og tid til kaffepause er selvfølgelig.  
Oppgavene er mange, og jeg håper 
derfor at både gamle og nye med-
lemmer finner veien til Nyholmen 
på torsdagene framover.  
Informasjon vil også bli lagt ut på 
www.salta.no.  Jeg treffes fortsatt 
på mobil, 48108465, eller e-post: 
arne.andreassen@posten.no. 
 

Aha

Aktivitetshuset Rødbrygga

Foto: Arne E. Neeraas

MK Faxsen

Faxsen har startet sesongen!  
Den første charterturen er vel 

gjennomført, og båten er nå i Lofo-
ten der vi håper på høvelig vær og 
god fangst.  Lofotuka avsluttes på 
tradisjonelt vis med VM i skreifiske 
i Svolvær.
I løpet av våren vil det bli gjennom-
ført medlemstreff for alle kystlags-
medlemmer som trives ombord på 
Faxsen, og som gjerne vil være 
med på lagsturer i løpet av seson-
gen (f.eks. Vestfjorden og Lands-
stevne-turen).  Da blir du kjent med 
båten, dens historie og ikke minst 
medseilerne dine!  Det blir også 
kurs for de som vil være med som 
mannskap på charterturene. Under ombyggingen av havna er Faxsen og Storøy flyttet til fiskerikaia på moloen.

Vi er lovet en sentral plassering i den "nye" havna.

Foto: Rita Jakobsen
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Båtloftet ”huser” lagets fellesbå-
ter, bl.a. Hæringen, Ro, Åfjords-

båten, Sjøblomsten, en speilbåt og 
”Brinckmann”-båten.  I tillegg kan 
du avtale plass for å pusse på egen 
båt.  Her finnes et godt utvalg verk-
tøy.  Båtloftet har egen varmebu.

Båtloftet

Øvrige kurstema i vinter har vært:
demonstrasjon og øving i  
klinking (redskaper, etterklink og 
lage ny klink)
segl og rigg  
demontering av del av saum/ 
bord på klinkbygd båt, for repara-
sjon og tilpassing av nytt. 

Kurset avsluttes med barking av 
seil når det blir litt varmere i været.

Seilingsplan for Hæringen 2009

Vestfjordseilasen (27. juni)
Landsstevnet på Vega (16.-19.  

 juli, samseilingen starter 11. juni  
 med treff i Bliksvær)

Trebåtdagan på Rognan (sist i  
 august)

Barna kystdag (august)
Nattseiling

Vi oppfordrer alle som har lyst 
til å være med å seile til også å 
være med på båtloftet for å gjøre 
klar båten og bli kjent med øvrig 
mannskap.  Møt opp på båtloftet på 
tirsdagene.  Breiing av båten må 
gjøres når været tillater det, gjerne 
en helg.  Etter utsett er det seilas 
hver tirsdag.  
Det jobbes med å få til seilkurs 
også i år (mai/juni), og nye seilere 
ønskes velkommen om bord både i 
Hæringen og Nordlændingen.

*

*
*

*
*

*

*
*

Båtloftet ”huser” lagets fellesbå

Foto: Rita Jakobsen

Vår faste aktivitetsdag er mandag, 
kl. 1800.  Møt gjerne opp og bli med 
på trivelige ettermiddagsstunder 
ombord.  Her er mange ulike opp-
gaver - noe for enhver smak.  
På Faxsen kan du oppleve

ekte levende kystkultur
gammel motor i drift i sitt rette 
miljø
Lofotfisket
sommerturer langs verdens 
vakrste kyst
godt sjømannskap
årets første softis på dekk i 
vårsola
gourmet-måltider/tradisjonsmat 
basert på verdens beste råvarer

*
*

*
*

*
*

*

Kontaktperson for båt-
loftet er Ernst Hole, og 
for Hæringen: Asbjørn 
Nilsen.  Se oversik-
ten side 2 for tlfnr. og 
epost-adr. 
I november i fjor startet 
vi opp med kurs om 
vedlikehold og stell av 
nordlandsbåt.  Kur-
set er lagt til Båtloftet 
på tirsdager.  Det er 
praktisk orientert, og 
omfatter bl.a. vurdering 
av vedlikeholdsbehov, 
vinterlagring av nord-
landsbåt, og gjennom-
føring av vedlikehold og 
oppgradering av lagets 
båter (bl.a. Hæringen). 
Alt skjer under kyndig 
veiledning fra personer 
med erfaring: båtbygger 
Jon Anders Holten og 
Hæringens mangeårige 
høvedsmann Harald 
Haave. 
Første kursdag, 11. 

november, møtte åtte interesserte 
opp.  Første dag gikk med til disku-
sjon av måter å drive vedlikehold 
på, med særlig vekt på breiing, 
lekkasjer, og saum. 

Gammelkaia rives

Foto: Rita Jakobsen
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Samseiling til Vega

I forbindelse med landsstevnet i 
tiden 16. – 19. juli planlegges det 

en samsegling fra nord til Vega. 
Samseglinga starter i Troms, hvor 
det blir flere stopp og markeringer 
underveis.
Vi i Salta vil invitere til samling på 
Bliksvær lørdag 11. juli, hvor det 
bl.a. vil bli markering av Kultur-
minneåret 2009. Markeringen vil 
skje i samarbeid Bodø kommune, 
Salten Museum, Bliksvær Vel og 
flere andre aktører. En naturlig del 
av en slik markering er maritimt 
sosialt lag for båtfolket på kvelden. 
Program for markeringen av Kultur-
minneåret blir etter hvert å finne på 
www.salta.no.
Søndag fortsetter samseglinga 
videre til Støtt. Mandag går turen 
videre til Rødøya, med stopp på 
Klokkergården og besøk på ”Hav-
durbrygga” før kursen settes mot 
Indre Kvarøy. Her blir det tilstell-
ning på ungdomshuset på kvelden.  
Videre går seilasen til Lovund, med 
besøk på kystmuseet der. Onsdag 
blir det kanskje en tur innom Åsvær 
før samseglinga ender opp i Skål-
vær. Torsdag gjenstrå bare sjarmø-
retappen inn mot Nes på Vega.
Mer informasjon kommer etter hvert 
på www.salta.no 

Vega Kystlag og Nes-Holand 
Grendelag ønsker velkommen 

til Forbundet Kystens landsstevne 
16.-19. juli.  De tilbyr spennende 
dager på Vega og Vegaøyan.  Gjen-
nom aktiviteter, turer og arrange-
ment vil vi få anledning til å bli kjent 

Landsstevne på Vega

Jeg vil på denne måten benytte 
anledningen til å takke dere alle 

for samarbeidet gjennom de vel 5 
årene jeg fikk lov til å være leder 
av kystlaget Salta. Det har vært en 
spennende tid med mange store og 
små utfordringer under veis. Mangt 
og meget har forandret seg i kyst-
laget disse årene – forhåpentligvis 
det meste til det bedre.
Et godt resultat etter landsstevnet 
i 2006 og en sikker inntekstkilde i 
Molokroken kafé har bidratt til at 
bedriften Salta har en sunn og god 
økonomi, som gir kystlaget nødven-
dig handlefrihet og armslag. Det 
gjør kystlaget i stand til å gå løs på 
nye oppgaver og utfordringer i kom-
mende år uten ”flaskeinnsamling og 
kronerulling”. I så måte er det nok 
mange kystlag som misunner oss i 
Salta. Min takk går til alle som har 
bidratt i så måte.
Jeg ønsker Per Kristian, resten av 
styret og Kystlaget Salta lykke til 
videre. Kontingenten for 2009 er 
alt betalt, så faren for at jeg fortsatt 
vil engasjere meg i det som skjer i 
Salta er nok så absolutt til stede.

Takk for meg!
Aha

med livet til fiskarbonden 
og duntradisjonen.  Lands-
stevnet på Vega blir også 
arena for Forbundet Kysten 
sitt hovedarrangement ifbm.  
Kulturminneåret 2009, der 
temaet er ”Hverdagens 
kulturminner”. 
Landets første kystkultur-
skole  åpnes under Lands-
stevnet.  En av skolens 
oppgaver blir å formidle 
verdensarven til barn og 

unge.  Skolen vil også gi tilbud til 
barn og unge under landsstevnet 
om opplæring i tradisjonelle og 
nyere gjøremål fra Vegaøyan – som 
dunrensing, bygging av ærfuglhus, 
roing og gjenbruksfilosofi.  Kystkul-
turskolen og formidling til barn og 

unge blir tema for et eget seminar. 
Landsstevnet 2009 blir i området 
Nes/Holand/Kirkøy nord på Vega.  
Her har Vega Kystlag tilhold i et 
nedlagt handelssted.  På stevneom-
rådet blir det kafé og pub i ramsalt 
kystmiljø med musikk og kulturar-
rangement, markedsplass, utstillere 
og tradisjonelle håndverkere.
I tillegg til tradisjonelle regattaer, 
rokonkurranser og defilering, byr ar-
rangøren på seminarer, friluftsguds-
tjeneste, guidete turer i verdens-
arvområdet og konvoi i Vegaøyan.  
Fuglevoktere og dyktige formidlere 
vil forelle og vise hvordan befolk-
ningen har overlevd i samspill med 
naturen ytterst mot havgapet.
Mer informasjon finner du på  www.
vegakystlag.no
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Fra godstolen

Fortøyd på Vega i 2003

med livet til fiskarbonden 
og duntradisjonen.  Lands
stevnet på Vega blir også 
arena for Forbundet Kysten 
sitt hovedarrangement ifbm.  
Kulturminneåret 2009, der 
temaet er ”Hverdagens 
kulturminner”. 
Landets første kystkultur-
skole  åpnes under Lands
stevnet.  En av skolens 
oppgaver blir å formidle 
verdensarven til barn og Fortøyd på Vega i 2003

Foto: Kristin Norli

Foto: John E. Torstensen

Hæringen på Tilremfjorden
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4H-Gården 19. februar 2009.
Det var 40 medlemmer til stede på årsmøtet.
Sak 1: Åpning:

Avtroppende leder i Kystlaget Salta Arne H Andreassen åpnet møtet med å ønske alle velkommen. 
Leder gikk gjennom saksliste og det var ingen merknader til denne.
Vedtak: Saklisten godkjent. Enstemmig vedtatt.

Sak: 2. Møteleder og sekretær:

Kurt-Vidar Nilsen ble valgt til møteleder og Ester-Lovise Kristiansen ble valgt til sekretær.
Protokollen underskrives av Guri Moe og Heidi Christensen.
Vedtak: Forslag på møteleder, sekretær og to til å underskrive protokoll godkjennes.

Sak: 3. Beretning 2008:

Beretning ble sendt ut på mail eller pr. post i forkant av årsmøtet til alle medlemmer. 
Hovedpunkter ble gått igjennom av møteleder. 
Vedtak: Beretningen for 2008 godkjennes!

Sak: 4. Regnskap 2008:

Regnskap 2008 med resultatregnskap og balanse sant noter til regnskapet, og revisjonsberetning lagt fram på møtet. Hoved-
punktene ble lest opp og gått igjennom av møteleder.
Vedtak: Regnskap godkjennes for 2008 med følgende innspill: 1) det er ønskelig at budsjett-tall fremkommer på regnskapsrap-
porten neste år, og 2) det er ønske om avdelingsvis presentasjon av regnskapet slik at man vet ”ståa” på hver enkelt avdeling.
Underskudd kr. 28 677,- dekkes av lagets egenkapital.

Sak: 5. Innkomne forslag:

A: Vedtekstendringer

Gjelder $$1 og 4, der ”Nordland Kystlag” strykes i teksten.  Begrunnelse: Nordland fylkeskystlag ble vedtatt nedlagt på årsmøte 
12. april 2008.
Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt av årsmøtet!

B: Tilbud om å overta fembøringen Nordlændingen

Arne Andreassen orienterte årsmøtet om at Kystlaget Salta allerede hadde sendt søknad til Bodø Kommune samt til Nordland 
Fylkeskommune om økonomisk støtte. I dag den 19.februar har vi fått bekreftet at Kystlaget Salta vil få tildelt kr. 25 000 i støtte/
tilskudd fra Bodø Kommune. 
Det er i tillegg sendt ut en generell søknad/brev til 7 forskjellige bedrifter i Bodø med spørsmål om bidrag til kjøp av Nordlæn-
dingen.  
Med bakgrunn i innstillingen fra arbeidsgruppa innstiller styret følgende etter endringer mottatt på årsmøtet:

Kystlaget Salta skal stå som hovedandelseier av båten. Der opprettes et andelslag på 8 andeler/bruksretter á kr. 
50.000.- der kystlaget forutsettes å kjøpe minst 3 andeler. Andelene til Kystlaget Salta kan ikke selges uten etter 
vedtak av årsmøtet. De øvrige andelene kan omsettes blant Saltas medlemmer. Dagens eierform som er et sameie 
registrert i Brønnøysund videreføres med vedtektsendringer.

Det utarbeides vedtekter angående ansvar for økonomi og praktisk vedlikehold samt bruk av båten. Kystlagets med-
lemmer skal kunne være med som mannskaper i henhold til vedtektene. Prioriteringer knyttes til vedlikeholdsinnsats 
og andeler.

Der oppnevnes et båtstyre som skal bestå av minst 4 andelseiere hvorav minst en oppnevnt av styret i Salta. Båtsty-
ret skal avlevere årsrapport til styret i Salta i tråd med andre grupper. Båtstyret avholder et årsmøte der regnskap og 
forslag til budsjett behandles samt aktivitetsplan/seilingsplan for kommende sesong.

Vedtak: styrets innstilling ble vedtatt etter endringer som skrevet ovenfor. 

C: Eventuell utbygging av Molokroken kafé

Styret fremmer etter dette følgende forslag for årsmøtet 2009 med følgende innspill fra Årsmøtet tatt inn:
Planene for en eventuell utbygging av Molokroken kafé legges på is inntil videre. Det nye styret får fullmakt til å re-forhandle 
dagens avtale mellom Bodø Havn KF og kystlaget Salta om leie av nåværende lokaler på Rundholmen. Det avsettes midler i 
Budsjett 2009 til å utbedre toalett og kloakkforholdene. Arbeidene med å utbedre toalett og kloakkforhold starter umiddel-
bart!
Vedtak: Styrets innstilling m/endringer ble enstemmig vedtatt!

Referat fra årsmøtet 2008
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Sak: 6. Aktivitetsplan 2009:

Styrets fremmer følgende forslag til Aktivitetsplan for 2009:
Begrunnelse:
Styret mener det er nødvendig å synliggjøre og samle lagets aktiviteter i løpet av året gjennom en egen aktivitetsplan. Planen 
gir også et godt grunnlag for forslag til budsjett for året.

Aktiviteter for medlemmene:
arrangere lutefiskaften for medlemmer, ledsagere og venner
markere lagets 20 års jubileum
arrangere minst 2 medlemsmøter 
arrangere minst 1 ”lagskveld” med ulike aktiviteter.
tilby kystlagsturer med ”Faxsen” i samarbeid med stiftelsen 
stimulere til videreutvikling av kvinnenettverk i laget
arbeide for å øke aktiviteter for barn/unge og familier
arbeide for at nye medlemmer skal føle seg spesielt velkommen til lagets aktiviteter

Profilering/markedsføring/informasjon/samarbeid:
profilere kystlaget og de aktivitetene som laget står for
ha et fortsatt godt samarbeid med Bodø Havn, Bodø kommune og Nordland fylkeskommune 
markedsføre Bliksvær og våre aktiviteter der 
utgi minst 3 nummer av medlemsbladet Auskaret 
utvikle og bruke nettsidene aktivt for å informere medlemmene
samarbeide med Nordland 4 H og andre om aktiviteter for barn 
arrangere Barnas KystDag
Kystlaget Salta vil aktivt støtte alle initiativ fra andre lag og foreninger og institusjoner som arbeider for et 
Jektefartsmuseum i Bodø med Anna Karoline som hovedattraksjon.

Kulturminneåret 2009:
planlegge og gjennomføre kystlagets markering av Kulturminneåret 2009 i forbindelse med samseilinga fra nord til 
landsstevnet på Vega
invitere samseilinga fra nord til landsstevnet på Vega til markering og sosialt lag på Bliksvær helga før landsstevnet

Prosjektet Naust til Begjær:
ta initiativ til et møte med Gildeskål og Meløy kystlag for å bringe prosjektet videre som forutsatt, eventuelt med endret 
målsetning og omfang.

Kursvirksomhet:
opprette studieutvalg som planlegger og gjennomfører kurs
arrangere kurset Båtførerprøven
arrangere seilkurs
arrangere smiekurs i vår egen smie på Nyholmen
bidra ved gjennomføring av mannskapskurs og maskinpasserkurs på ”Faxsen”
øvrige kurs etter innspill fra studieutvalget

M/k ”Faxsen”:
gjennom inngått driftsavtale og innenfor rammer fastsatt i vedtekter for Stiftelsen Faxsen drive båten i samsvar med de 
planer og beslutninger som til en hver tid fattes.
bidra med dugnadsinnsats i forbindelse med vedlikehold og charterturer
bidra økonomisk til driften av fartøyet

Molokroken kafé:
gjennomføre driften på samme nivå som de siste årene
iverksette årsmøtets beslutning i forhold til videre utbygging/vedlikehold av Molokroken 

Bliksvær:
drive utleie av skolen i samsvar med inngått avtale med Bodø kommune
videreføre arbeidet med prosjektet ” registrering av gjenstander på Heimbrygga til Faxsen”
fullføre ytre vedlikehold av Bliksvær skole
komme i gang med indre vedlikehold av Bliksvær skole
gjennomføre minst 1 dugnadshelg på skolen i Bliksvær
samarbeide med Bliksvær Vel 
i samarbeide med Stiftelsen Faxsen arbeide for å utvikle et besøksopplegg for Heimbrygga til Faxsen 

Kystlaget Saltas kystkultursenter – Nyholmen 
ta i bruk Smia, som en del av Nyholmen Kystkultursenter, til å formidle kunnskap om kystkultur til besøkende 
avklare interessen for å etablere en motorsamling og eventuelt komme i gang med å etablere en slik motorsamling 
som en del av Nyholmen kystkultursenter
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arbeide med å utvikle ”Rødbrygga” i henhold til vedtak på årsmøtet 2007
gjennomføre ytre vedlikehold på Rødbrygga i samsvar med godkjent plan 

Båter:
iverksette årsmøtets beslutning i forhold til eventuelle overtakelse og drift av fembøringen ”Nordlændingen”.
bruke ”Hæringen” og ”Ro” til ulike aktiviteter gjennom sommersesongen
arbeide videre med å klargjøre motorbåten ”Sjøblomsten” og Åfjordbåten til bruk

Båtloftet og Molokroken Båthavn:
gjennomføre årlig inspeksjon og nødvendig vedlikehold av Molokroken Båthavn
møte med leietaker om nødvendige oppgaver og plikter i Molokroken Båthavn
avklare behov for nyinvesteringer og reparasjoner, samt alle sider ved økonomien, i Molokroken Båthavn og legge 
dette fram for et medlemsmøte til videre diskusjon
sørge for at ledige båtplasser i Molokroken Båthavn kunngjøres for medlemmer 
opprettholde aktivitetene på Båtloftet dagens nivå

 For å være i stand til å gjennomføre Aktivitetsplan 2009 vil styret:
avvikle styremøter etter møteplan
holde god kontakt med aktivitetslederne i gjennomføring av de ulike prosjektene
ha et godt samarbeid med styret for Stiftelsen Faxsen om bruk av fartøyet til profilering av kystkulturen og ulike aktivi-
teter i lagets regi
oppnevne arbeidsgrupper og kontaktpersoner etter behov
legge forholdene til rette for å gjennomføre planlagte dugnader
søke om økonomiske midler fra Bodø kommune, Nordland Fylkeskommune, og eventuelt andre støtteordninger som 
måtte være aktuell
delta i aktuelle fora der kystkultur og bevaring settes på dagsorden 
holde god kontakt med andre aktuelle organisasjoner etter behov og ønske
holde god kontakt med aktuelle aktører/samarbeidspartnere
opprettholde kontakt med kystlag i Saltdal, Nesna, Rødøy, Meløy, Gildeskål 

Vedtak: Aktivitetsplan for 2009 ble vedtatt med tekstendring vedr. Jektefartsmuseum.

Sak: 7. Budsjett 2009:

Styrets forslag til Budsjett 2009 er satt opp på eget ark. Budsjett 2009 er satt opp på grunnlag av tidligere års erfaringer og til 
Aktivitetsplan 2009 m.m. Arne Andreassen orienterte om at det i det fremlagte budsjettforslaget allerede var ”brukt” ca. 50 000 
på kostnader som gjaldt Smia på Nyholmen. Slik at man ikke skulle bli forledet til å tro at man kunne bruke 85 000 på Smia i 
2009. 
Vedtak: Årsmøtet vedtok budsjettet for 2009

Sak: 8. Valg

Valgkomiteens innstilling:        Forslag
Leder Arne Andreassen Ønsker ikke å fortsette Per Kristian Lund (for 1 år)
Nestleder Rita Jakobsen På valg for 2 år Richard Hansen (for 2 år) 
Sekretær Ester-Lovise Kristianse  ikke på valg   
Styremedlem Kari Røed Hansen På valg for 2 år Johan Helmer Lind (2 år)  
Styremedlem Trond Bliksvær ikke på valg  
1. vara Kurt Vidar Nilsen       På valg for 1 år. Knut Kaspersen (for 1 år)
2. vara Trond Heggelund På valg for 1 år Trond Heggelund (for 1 år)
Revisor Helge J. Hansen Gjenvalg
Revisor Halvard Halvorsen Gjenvalg
Valgkomité Birgit Strømsnes Ikke gjenvalg Hedrun Svendsen (for 3 år)
 Raymond  Andreassen Ikke på valg 1 år igjen
 Christian Munkvik Ikke på valg 2 år igjen
Birgit Strømsnes startet med å takke alle som har sagt ja til nye verv ved forespørsel. Syntes det var veldig bra at folk sa ja til å 
ta på seg verv i Kystlaget Salta. 
Valgkomiteens innstilling til nytt styre for 2009 ble enstemmig vedtatt!

Sak: 9 Avslutning

Det ble etter årsmøtet utdelt en oppmerksomhet til avstroppende leder og styremedlemmer som takk for innsatsen!

Bodø 01.03.2009
 Ester-Lovise Kristiansen (sign)   Guri Moe (sign)  Heidi Christensen (sign)
 Referent protokollunderskriver      protokollunderskriver
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En kaffestund på Storøy
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Det ligger en skøyte ved navn 
Storøy i småbåthavna. Det er 

en gammel trebåt av det vernever-
dige slaget. Skøyta eies visstnok av 
Kystlaget Salta, og den blir tatt godt 
vare på.
Jeg kjente ham som eide skøyta 
den gang den var bruksbåt og ble 
brukt til rekefiske. Angel Abelsen 
var hans navn og han var min hyt-
tenabo. Angel døde for få år siden 
og etterlot seg et stort savn.

Jeg har et minne fra Storøy og 
Angel Abelsen fra den gang båt 

og eier var i sine glansdager. Det 
har festet seg i min erindring som et 
bilde på sol og sommer og det gode 
liv. Det var en sommerdag av den 
sorten man drømmer om gjennom 
en lang vinter. Dagen var varm, 
og solen skinte fra skyfri himmel. 

En lett bris fra øst kruset så vidt 
den blanke havflaten. Jeg hadde 
sommerferie og hadde vært oppe 
grytidlig for å trekke line. Det var 
ikke rare fangsten. Noen torsker, et 
par steinbiter og en stor ål.

Jeg rodde til land, og der lå 
Storøy med Angel om bord. Kom 

og få deg kaffe, ropte han med tjæ-
rekost iden ene handa og lakkpen-
sel i den andre. Storøy skinte som 
et smykke. Angel tok godt vare på 
båtene sine. Vi satt på romluka og 
drakk rykende varm, ramsterk kaffe. 
Solen stekte og jeg satt med bar 
overkropp. Vi løste ikke verdenspro-
blemer, men snakket om de nære 
ting. Praten gikk om fiske og fangst, 
værets beskaffenhet og det som 
skjedde i nabolaget.

En hverdagslig bagatell i en lat 
sommerferie. Men også noe 

mer. Vi satt på romluka i en skap-
ningens pause hvor alt var mer. 
Sjøen var krystallklar, ærfugler lå og 
duvet i sundet, grågås fløy over oss. 
Vi satt i sommerduft, blandet med 
lukten av lakk og tjære. Det åndet 
sommer og fred alle vegne. Vi satt 
vel der en snau time. Så skiltes vi 
og fortsatte våre gjøremål. Som 
sagt, en bagatell, en av mange som 
hører sommerferien til.

Så går årene, og vi blir eldre. En 
dag hører jeg at Angel er død. 

Straks jeg fikk dødsbudskapet, 
ser jeg ham sitte på romluka om 
bord i Storøy hin sommerdag. Det 
ble det sentrale minnet om denne 
gode hytte-naboen jeg hadde så 
mye nærkontakt med. Tingens verdi 
vet man lite om i det øyeblikk de 
oppleves. Det er i ettertid klinten 
skilles fra hveten. Det er som et-
terklang i sinnet, opplevelsene blir 
betydningsfulle eller uten betydning. 
Jeg satt på romluka på en skøyte 
en sommerdag, drakk kaffe og en 
perle festet seg i min erindring. Den 
skinner stadig når jeg går Storøy 
forbi.

"Fra Skrivermaskinen"
Gudmund Andreassen


