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Kjære kystlagsvennerKystlaget 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: Dagrunn Rasmussen
 93426906
 dagrunn.rasmussen@gmail.com

Nestleder: Trond Heggelund
 41514572
 trond58@start.no

Sekretær: Rita Jakobsen
 90879349
 ivindrita@hotmail.com

Styremedlem: Knut Kaspersen
 90545217
 knut.kaspersen@bodoenergi.no
 
Styremedlem: Kurt Vidar Nilsen
 kurt.vidar@gmail.com

Varamedlem: Guri Moe 
 gurimoe@combitel.no
 
Varamedlem: Hugo Mjelle
 90621785
 hugomjelle@hotmail.com

Molokroken kafè:
Leder: Arne Rødsand
 75518180 * 99025748
 arnejohan1@gmail.com
Utleie: Ester Kristiansen
 99699004
 ester@bokholdbodo.no
Molokroken båthavn:
Bryggesjef: Trond Heggelund (se styret)
 
Nyholmen:
Rødbrygga:: Arne Andreassen
 75580743 * 48108465
 arne.andreassen@posten.no
Smia: Arne Rødsand (se Molokroken)

«Hæringen»: Finn Arne Almås   
 48028690
 firehbod@online.no
Båtloftet:
Leder: Ernst Hole
	 91367018
Bliksvær:
Heimbrygga: Styret i Kystlaget
Utleie skola: Ester Kristiansen
 99699004
 ester@bokholdbodo.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: Arne E. Neeraas
 75524828 * 99269049
 arne@neeraas.no
Charter: 95126125, faxsen@salta.no
Vev-sider: www.faxsen.com 

Det nye styret er i ”farta” og 
hadde sitt første styremøte 1. 

mars.  Den nyvalgte lederen oppda-
get fort at det var veeeldig mange 
ting å sette seg inn i – og ta tak 
i, så adskillige fritidstimer er alle-
rede gått med. V i har skaffet oss 
oversikt over økonomien og gode 
rutiner er kommet på plass.  I tiden 
fremover må vi ha sterkt fokus på 
inntekter og hva vi kan gjøre for å 
bedre økonomien i laget.  Det jobb-
bes!

Styret håper å få i gang kursaktivi-
teter og det jobbes med saken.  Vi 
har fått på plass en kurskordinator, 
tusen takk Trond Bliksvær for at du 
sa ja!!  Vi har flere spennende ideer 
vi jobber med, men ikke alt er på 
plass i skrivende stund.  Har du idé 
eller ønske om kurs, så send oss 
en mail.

Kvinnene spilte en viktig rolle i livet 
langs kysten, men det har det vært 
liten fokus på deres aktiviteter.  På 
seilaser og stevner handler det om 
båten, seilet og mannsdominerte 
aktiviteter.  Jeg håper at jeg som 
kvinnelig leder kan bidra til at vi 
damer i kystlaget kan delta på an-
dre måter enn dugnad/vasking og 
lagsturer.  For å få til dette inviteres 
laget kvinnelige medlemmer til 
Damenes aften 31. mai.  Invitasjon 
og program sendes ut så snart alt 
er på plass. 

Vi i styret synes det er viktig med 
sosiale aktiviteter og inviterer derfor 
til lagstur til Bliksvær St.Hans slik vi 
har gjort noen ganger før i laget.  I 
år faller St.Hansaften på en lørdag, 
og alt ligger til rette for ei fin helg.  
Hvis alt ordner seg blir det pubkveld 
og forhåpenligvis en trubadur også 
på brygga lørdagskvelden.  Jeg hå-
per mange vil slå følge til Bliksvær 
og feire St.Hans.

Vi i styret ser som en av våre 
hovedoppgaver å jobbe for at 
Kystlaget Salta skal bli godt kjent i 
byen, vi skal jobbe for å engasjere 
flere av lagets medlemmer, og vi 
skal sette i gang tiltak for å få flere 
medlemmer.  Vi trenger god mar-
kedsføring som gjør at vi er mer 
synlig.  Det er viktig å bli sett, og vi 
må bli flinkere. 

Som dere sikkert har hørt ble det 
i fjor sendt søknad til Forbundet 
Kysten for å få Landstevnet 2016.  
Da har byen 200 årsjubileum og 
Faxsen 100 – og det 10 år siden 
sist vi hadde Landstevnet, og det 
snakker de som deltok om enda.  
Tenk hvilken fest det kan bli i 2016!  
Søknaden avgjøres i november og 
vi får leve i spenning til så lenge.  
Jah... det er mye å ta tak i, men det 
er både spennende og givende.  Vi 
er en flott gjeng og jeg gleder meg 
til fortsettelsen.  

God bør og varm vårvind til oss 
alle!

Hilsen Dagrunn

Redaksjonen tar gjerne imot bilder til bruk i bladet.  Da er det en viktig 
ting å huske på: Bildene MÅ ha høy oppløsning for å tåle trykking!  

Ofte beskjærer vi bildene, og vi må gjerne tilpasse størrelsen ifht plassen 
på siden.  Da trenger vi mange ”piksler” (bildepunkter).  Sjekk menyen/
innstillingen på kameraet ditt, og velg ”høy oppløsning”.  En skjerm krever 
svært liten oppløsning, slik at bilder som ser flotte ut på pc-en ikke nødven-
digvis egner seg for trykking.  Bilder du sender inn, må være minst 1 MB, 
helst 2-3.  Sjekk også at bildene er skarpe.

Bilder til Auskaret

juni  2012II Medlemsblad for Kystlaget Salta



Seilingsplan sommer 2012

Tirsdags-seilas
Hver tirsdag kl. 18.00 med Hæringen.
Møt opp ved båten ytterst på moloen i god tid.  Husk redningsvest!

Vestfjordseilasen lørdag 30. juni
Faxsen går som følgebåt til Hæringen.
Kr. 600,- for hele turen med Faxsen inkl. mat ombord. (Kr. 500,- fra Nordskot)
Avgang fra Bodø fredag kl. 09:00 -  
De som ønsker det kan ta hurtigbåt fredag ettermiddag til Nordskot og mønstre på der. 
Vi skal nå den offesielle åpningen av den nye kystmuseet på Nordskot kl. 15:00.
Kystmuseet holder til i den nye Kystlagsbrygga som Steigen kystlag har oppført i havneområdet på Nord-
skot. Museet inneholder ei stor samling av bruksgjenstander fra bygda og viser hvordan folk levde og 
livnærte seg før i tiden på kysten. I bryggas 1. etasje finner du båter og båtmotorer.
2. etasje er et fiskerimuseum som viser fiskeredskap og fiskemetoder som i dag ikke lenger er i bruk. I 3. 
etasje er det ei avdeling for håndtverk, husflid og heim.

 

Sommertur til Træna 4.-8. juli
Bli med Faxsen til Trænafestivalen!
Avgang onsdag 4. juli kl. 15.00, retur fra Træna søndag 8. juli kl. 10.00.
Én overnatting på tur sørover.  Pris kr. 2750.- inkl. festivalpass (kr. 1250),
overnatting, mat underveis og tørrmat på Træna.  
Vi har plass til 18 medlemmer, med overnatting om bord.
I tillegg har vi 6 plasser uten overnatting (inkl. mat underveis)
Pr. 11. juni har vi 4 festivalpass igjen.

Bliksværdagan 20.- 22. juli
Tradisjonelt arrangement i Bliksvær.  

Trebåtdagan på Rognan 24.-26 august

Barnas Kystdag lørdag 1. september
Trivelig og populært arrangement for hele familien på Nyholmen. 

Høsttur til Steigen med Faxsen
Besøk hos Steigen kystlag (Nordskott) og tur på Folla.
Helgetur i sptember (dato er ikke bestemt).

Alle påmeldinger til M/K Faxsen: mobil 951 26 125 eller e-post faxsen@salta.no
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Dagrunn Rasmussen

1. Hva er dine hovedoppgaver i 
styret?
Min hovedoppgave i styret er å 
være leder. Jeg har vært det bare 
noen få måneder og er ganske 
spent på hva vi kan se tilbake på til 
neste år på denne tiden. 
 
 2. Hvilke kystlagsaktiviteter er 
du med på?
De siste par årene har jeg deltatt 
lite på grunn av studier og jobb. 

De første årene, som medlem i Vå-
gan kystlag, var jeg med på seiling 
i fembøringen Vågar,  og var også 
med på å sy nytt storseil. Det var 
seiling hver onsdag i sommerhalvå-
ret og vi var ellers ganske aktive på 
lagsturer med båten. Vestfjordseilas 
deltok vi på hvert år og hadde også 
mange fine helgeturer. Etter jeg 
meldte overgang til Salta, har jeg 
vært mest å se på Faxsen, men 
også deltatt på et par Vestfjordseila-
ser både med Hæringen og Nord-
lendingen.

 
 3. Hvor lenge har du vært med-
lem av kystlaget?
Jeg har vært medlem i kystlag 
siden 1999, først i Vågan kystlag og 
deretter i Salta. 

 
 4. Hvorfor og hvordan ble du 
med i kystlaget?
Ja det var ren tilfeldighet - jeg 
bodde i Kabelvåg og hadde verk-
sted på ei brygge med utsikt mot 

Nye styremedlemer

havna og moloen. Hadde sett Vågar 
både komme og gå flere ganger, 
beundret den fine båten og tenkte 
at det måtte være fantastisk å være 
med. En gang nevnte jeg dette for 
noen jeg kjente og fikk til svar at det 
var bare å komme å være med. Jeg 
var ikke usein og ble fort medlem i 
fembøringslaget. Det VAR fantas-
tisk, og jeg har veldig mange gode 
minner fra turene med Vågar. 

Jeg har alltid vært glad i havet og 
liker å være i båt. Faxsengjengen 
ble jeg kjent med i Brest i 2000 og 
siden har jeg hatt et spesielt forhold 
til Faxsen. 

 5. Noe annet du ønsker å tilføye?
Medlemskap i kystlaget har beriket 
mitt liv. Jeg har vært så heldig å få 
være med på mange fine trur, blitt 
kjent med mange flotte mennesker 
og besøkt steder jeg nok ellers aldri 
ville gjort. Og aldri vil jeg glemme 
lykkefølelsen første gang jeg over-
nattet på dekk om bord i Vågar, 
sovna til bølgenes klukking under 
båten med en herlig eim av tjære i 
nesen! 

Trond Heggelund

1. Jeg er nestleder i styret, og dette 
er min 4. periode.

2. Jeg har oppsyn med båthavna 
og melder til styret når det er ledige 
plasser eller plasser sies opp.  Feil 
og mangler ved bryggene meldes til 
meg, som videreformidler til styret 

og evt. leietakere dersom vi må trå 
til med dugnad.

Ved siden av styrearbeidet prøver 
jeg å delta på dugnad som krever 
bruk av hammer og spiker. Barnas 
kystdag og Bodøsjødagen har et-
terhvert blitt en tradisjon. 

3. Siden 2006 

4. Har alltid hatt interesse for kyst-
kultur og det var i forbindelse med 
landstevnet I Bodø, og bekjente 
som oppfordret meg til å melde 
meg inn 

5. Jeg oppfordrer kystlagets med-
lemmer til å verve flere medlemmer 
til våre forskjellige aktiviteter, samt 
stille på dugnad. 

Kurt Vidar Nilsen:

1. Jeg er valgt inn som styremed-
lem, og jeg er forberedt på å ta 
min del av jobben i styret. Jeg er 
arbeidsvillig, og ikke redd for å bli 
skitten på fingrene.

 
2. Jeg er sporadisk til stede på båt-
loftet og på Rødbrygga siden mine 
interesser går i retning av både 
trebåt og ”gammelmotor”.

 
3. Jeg har vært med i kystlaget 
siden januar 2007.

 
4. Jeg ble da forespurt av min gode 
venn Arne Andreassen om jeg 
hadde lyst til å bistå med å arran-
gere Landsstevne i Bodø.
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5. Ellers gleder jeg meg mest til å 
være med Faxsen ”i østerled” når 
den tid kommer og jeg kunne godt 
tenkt meg å lære litt russisk i for-
kant? Er det noen i kystlaget som 
kan russisk og kan kjøre kurs?

Guri Moe:

1. Jeg er vara i styret og eneste 
faste oppgave er at jeg er kontakt-
person for Færingen 4H  og prøver 
å stille opp når de trenger hjelp på 
klubbkvelder og andre aktviteter. 

2. Ikke noe fast. Jeg har vært med 
på Vestfjordseilasen, Postskyssen, 

turer med Faxsen, seilkurs, smie-
kurs og lefsebaking. Jeg deltok med 
litt seilas og litt dugnad på Lands-
tevnet i 2006 og har vært involvert 
i Barnas Kystdag og Havnedagan 
sammen med Færingen 4H-klubb. 
Lutefiskaften på Løvold og nisse-
grøt på Rødbrygga må jeg ha med 
meg. Sosialt, koselig og god mat! 

3. Jeg har vært med fra starten. 

4. Jeg er oppvokst i fjæra på Rørvik 
i Ytre Namdal og har et nært forhold 
til kystkulturen. Jeg har alltid likt å 
fiske og å ro og er opptatt av tradi-
sjonelt håndverk. Jeg var medeier i 
en fembøring fra 1980-2000 og det 
var ikke så mange andre nordlands-
båter i bruk begynnelsen. Savnet 
et tradisjonsbåtmiljø her i Bodø og 
møtte derfor på det første møtet og 
ble medlem. 

5. Lørdag 1. september er det klart 
for Barnas Kystdag. Jeg ønsker alle 
medlemmer med store og små barn 
velkommen til dette arrangementet 
på Rødbrygga ute på Nyholmen. Ta 
gjerne med venner og kjente med 
barn og bli med på mange artige 
kystaktiviteter.

Hugo Mjelle

1. Har ikke fått utdelt noen oppgave

2. Mannskap på Faxsen, brygga 
i Bliksvær, brygga på Nyholmen - 
motorsamlinga.

3. Siden 1998.

4. Få flere medlemmer til å stille på 
de aktivitetene som er.

Guri Moe

Redningsselskapets sommerskole

I august skal vi i Redningsselskapet ar-
rangere sommerskole for barn og unge 

mellom 9 og 13 år på Kløkstad. 

Vi har ikke annonsert påmelding i media 
enda, så det er fortsatt ledig plasser og 
muligheter for de av dere som har barn/bar-
nebarn i rette alderen. 

Dette er et fantastisk tilbud med fokus på 
sjøvett, seiling, roing, motorbåt, fiske og 
masse annet artig. 

Dagtilbud fra mandag til fredag. 

Les mer info og påmelding her:

www.redningsselskapet.no/ung/sommer-
skole
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Det har skjedd veldig mye 
på Nyholmen siden siste 

nummer av Auskaret. Ei sam-
ling med et ti-talls motorer er 
etablert. Toalettforholdene be-
gynner å ta form og lokalene 
i andre etasje nærmer seg 
ferdig til bruk ved egenak-
tiviteter i kystlaget. Smia er 
ferdig og blir fra tid til annen 
brukt til aktiviteter, bla. for 
Færingen 4H-klubb.

I løpet av sommeren satser 
vi på å få på plass utvendig 
rømningsvei fra andre etasje, 
samt en forlengelse av eksis-
terende tilbygg mot Skand-
sen slik at det blir et bedre 
inngangsparti. 

Alle er velkommen innom, 
enten du bare er nysgjerrig 
på hva som har skjedd eller 
kan tenke deg å ta et tak. Det 
er alltid folk på Nyholmen torsdager fra kl. 18.00 og utover kvelden. 

Følg ellers med på info som legges ut på www.salta.no 

Arne H. Andreassen

Aktiviteten på Nyholmen

De har nærmest hatt dva-
letilstand, båtan på loftet. 

Noen gubba har i vinter pusla 
litt med dem, strøket dem og 
trøsta dem. Men nu e tida der. 
Båtan lengta etter skraping, 
pussing og smøring. 

Men det trengs folk. Hæringen 
har fått forsterka løftingstaket, 
men må ha hjelp videre. Ro 
har fått riggen klar og kan 
seile ut døra ka tid som helst, 
når berre smørning kjem på. 
Åfjordbåten, Kark, kan seile 
nesten like fort som Hæringen 
om nån vil prøv sæ. Her ligg 
en krute god speilbåt som må 
tenke sæ godt om førr å huske 
et bølgeskvulp. Og ei pram har 
vært så klein at ho har søgge 
sæ på høykant te yttervæggen. 
(Ho må tettes i nån sprekke.)

Altså e her båta førr folk som vil på sjyen førr å ro eller seile. Møt opp på Båtloftet på tirsdaga fra kl 18.00, så kan 
ting ordne sæ med en liten dugnad.

Ernst Hole

Båtpuss på loftet

"Ro"
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Båtplass
Ledig plass i Molokroken båthavn!  
Salg eller månedsleie, fortrinnsvis 
til tradisjonsbåter.

Kontakt bryggesjef Trond Heg-
gelund eller styret (se side 2).

Ymse

Bodøsjødagen 10. juni
Søndag 10. juni arrangerer Bodø 
Husflidslag Bodøsjødagen.  Trivelig 
familiearrangement med salgsbo-
der, demonstrasjon av tradisjons-
håndtverk, aktiviteter og kafé.  
Kystlaget Salta deltar.

M/K Folkvang til Brest
Lørdag 26. mai starter M/K Fol-
kvang på sin fantastiske ferd mot 
verdens største trebåtfestival i 
Brest. Etter planen vil ikke Folkvang 
være tilbake i Grovfjord før 11. 
august. Skandfer-kutteren Folkvang 
ble bygget i 1911 og eies i dag av 
Astafjord kystlag. 
 Andre etappe på turen går fra 
Tranøy til Bodø, med ankomst Bodø 
første pinsedag ca. kl. 2000. Tredje 
etappe går fra Bodø til Rødøy an-
dre pinsedag. 
Fullstendig seilingsplan og kontak-
tinformasjon for turen finner du på 
www.mkfolkvang.no.

Folkvang er én av tre gjenværende 
Skandfer-kuttere, de to andre er 
Faxsen og Hermes.

Vi oppfordrer dere til å møte opp 
og ta imot båt og mannskap når de 
besøker byen vår.

Skal du skifte kjøkkeninnred-
ning?  
Dersom du har planer om å skifte 
kjøkkeninnredning, ta kontakt med 
oss i kystlaget.  Vi er på utkikk etter 
pent brukt innredning til vår ”anret-
ning” i andre-etasjen på Rødbrygga.  
Kontaktperson: Arne Andreassen, 
mob. 481 08 465.

M/K Folkvang

Ytterst på moloen finner du by-
ens triveligste kafé, med kaffe 

og vaffel som populær meny.

Åpen hver søndag fra kl. 11.00. 

Kaféen leies ut utenom åpningsti-
dene.

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

Kontaktperson: Arne Rødsand

tlf.: 755 18180 eller 990 25 748,

e-post: arnejohan1@gmail.com

Utleie: Ester Kristiansen

 99699004

 ester@bokholdbodo.no

Molokroken kaf é
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Kystlaget Salta har siden 1998 
hatt en avtale med Bodø kom-

mune om drift og vedlikehold av 
Bliksvær skole.  Skolen kan leies av 
medlemmer og andre interesserte.  
Medlemmer av Kystlaget Salta og 
Færingen 4H får 50 % rabatt på 
gjeldende priser.  Det er ønskelig at 
alle av kystlagets medlemmer skal 
kjenne til denne «kysthytten» og få 
gleden av å bruke den.

Skolen er nylig blitt oppgradert.  Et 
arbeid som for det meste er gjort 
på dugnad av ildsjeler i kystlaget.  
I tillegg til pussing og maling av 
innvendige flater, er det laget et nytt 
og større kjøkken med fullt utstyr 
og med inngang til det store opp-
holdsrommet hvor det er nye bord 
med plass til ca. 25 personer.  Dette 

rommet var tidligere klasserom og 
er stort og lyst med vinduer ut mot 
«skolegården».  Tavla er beholdt i 
tillegg til andre effekter fra skole-
tida, og gir rommet en nostalgisk 
sjarm.  Det er montert varmepumpe 
og i tillegg er det en vedovn på 
kjøkkenet og en i oppholdsrommet.

Det er også kjøpt inn køyesenger, 
og de gamle madrassene er erstat-
tet med nye og bedre.  Innenfor 
kjøkkenet er det et lite soverom 

 Bliksvær skole - kystlagets ”hytte” i Bodøs skjærgård!

med 1 dobbelt- og 2 enkeltkøyer.  
Innenfor oppholdsrommet er det et 
stort soverom med 2 dobbelt- og 
4 enkeltkøyer. Det er 8 løse ma-
drasser som det er god plass til på 
gulvet i det store oppholdsrommet. 
På skolen er det også toaletter, 
dusjrom og vaskemaskin. 

Bliksvær skole er med dette blitt 
et virkelig trivelig sted der det er 
god plass både ute og inne til fel-
les hygge og sosiale aktiviteter for 
mange store og små.

Færingen 4H holder på å sluttføre 
et spennende og kreativt prosjekt 
på uteområdet der de transformerer 
en utdatert sjark til en gapahuk.  
Det er jo også en videreføring av 
tradisjonen med gjenbruk i kyst-
kulturen.  De har laget en ny stor 
bålplass mellom gapahuken og 
skolen.  I tillegg arbeider de med å 
få satt opp stolper til volleyballnett 
på skoleplassen. 

Beliggenhet, natur og turmulig-
heter:
Bliksvær ligger ca. 15 km fra Bodø 
bysenter og består av omlag 60 
øyer og holmer.  Bebyggelsen ligger 
på nordvestsida av øya. 

Bliksvær er et spennende og vak-
kert reisemål med masse uberørt 
natur og store kontraster fra den 
røffe og steile yttersida til den myke 
og gjestmilde innersida med god 
havn, runde svaberg og hvite stren-
der.  Skolen ligger idyllisk og lunt til 
ca. 5-600 meter vest for hurtigbåt-
kaia, og passer til alle slags sosiale 
sammenkomster og som utgangs-
punkt for turer og fine naturopple-
velser for barnehager, skoler, lag og 
foreninger, bedrifter, vennegjenger 
og familier.  En smal grusvei slyn-
ger seg mellom husene fra kaia opp 
til skolen og videre innover øya forbi 
en spredt bebyggelse som i dag 
for det meste består av velholdte 
fritidshus.  Det er balsam for sjela å 
komme ut dit og bytte bort bylarm 
med fuglekvitter og bølgeskvulp for 
en stund. 

Kystlaget har, i samarbeid med 
Bliksvær Vel, satt opp informasjons-
tavler på øya.  Det finnes også to 
merkede turløyper, begge velegnet 
til trimturer og rekreasjon.  Bliksvær 
skole og turløypene på øya inngår 
som en del av prosjektet Kystled 
Salten.  Bliksvær har for øvrig 
status som naturreservat, noe som 
medfører noen begrensinger i ferd-
selen på øya, spesielt i hekketida.
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Mer utførlig beskrivelse av turmulig-
heter og vernebestemmelser finner 
du på http://turliv.no/bodo2/bliksvar.
html og http://www.nordlandsnatur.
no/bliksvaer/index.htm

Oversiktskart over Bodø og Væran 
finner du på

http://www.nordlandsnatur.no/bodo-
naturskole/kystkultur.htm

Adkomst:  
Hurtigbåt fra Bodø. For informasjon 
om rutetider se www.torghatten-
nord.no

Sjekk Væran og Ytre Gildeskål.  Det 
er flytebrygge i havna hvis du kom-
mer med egen båt.

Ta med: sengeutstyr som sovepose, 
laken, pute og putetrekk og alt du 
trenger av mat og drikke da det ikke 
er butikk på øya.  Om du vil fiske 
kan du leie båt, men du må ha med 
eget fiskeutstyr og redningsvest. 

Andre opplysninger: 
Mobiltelefonen har god dekning på kaia, men mindre inne på øya.  Drikkevannet fra det nye vannverket holder 
meget god kvalitet. Det er ingen renovasjonsordning på Bliksvær, så besøkende må ta med alt søppel hjem.

Booking-ansvarlig for Bliksvær skole: Ester Kristiansen  Mobil: 99699004  ester@bbbodo.no

Velkommen til Bliksvær og Bliksvær skole!

Dere har sikkert hørt det før, men vinterfisket i 
Lofoten var et stort eventyr i år.  Aldri før har vi 

sett – eller fått – så mye fin skrei på ”innersi’a”.

Faxsen tok turen over Vestfjorden med et mann-
skap på seks, en fin blanding av gamle kjenninger 
og nye bekjentskaper, om ikke akkurat skårunger.  
Vi fisket godt, og gikk til Henningsvær og leverte 
der et par dager.  Det er vel ingen overraskelse at 
det ble mye god mat i magen også.  Ferskfisk med 
lever og rogn, nystrålet torsk, plukkfisk til lunsj, og 
torsketunger smaker godt både til lunsj og middag 
(men ikke samme dag…).  

Under VM-helgen i Svolvær ble det et lite mann-
skapsbytte, og vi fikk nye overnattingsgjester om 
bord.  Tre spreke damer som sporty ble med ut 
på Lofotcupen fredag – nei, fire damer, det var 
en journalist som ville være med også.  Under 
VM lørdag ble det tatt fine fangster.  Det ble ingen 
rekordfangst på oss, men vi hadde en vinner om 
bord: Joakim Oterholt dro om bord 42,80 kg skrei, 
og det var største fangst i turistklasse junior!

Kristin

Et Lofot-eventyr 
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Kampanjen �Adopter et 
kystkulturminne� er Forbundet 

KYSTENs markering av grunnlovs-
jubileet og varer i to år med avslut-
ning på Forbundet KYSTEN lands-
stevne 2014 i Oslo.

Alle kystlagene er invitert til å adop-
tere et kulturminne fra sitt lokalmiljø. 
Kampanjen legger opp til en vid 
fortolkning av hva kulturminner er. 
Det vil si at det kan velges blant 
både kulturminner, kulturarv og tra-
disjoner. Det kan velges ut et fysisk 
kulturminne eller et kulturmiljø, som 
for eksempel en båt, en bygning, 
et brygge- eller bygningsmiljø. Det 
kan også være immateriell kulturarv 
som kunnskapen om å bygge en 
tradisjonsbåt, seile en bestemt type 
båt, eller kunnskap om navigasjon 
og sjømannskap, håndverk og tek-
nikker. Kystlagene kan velge et nytt 
kulturminne, eller velge ut noe som 
kystlaget allerede jobber med.

Kriterier
Kulturminnet eller kulturarven som 
kystlaget velger må bestemmes ved 
valg blant kystlagets medlemmer. 
Hvordan valget foregår, er opp til 
kystlaget selv. Det kystlaget velger 
som sitt kulturminne, kulturarv eller 

tradisjon skal være:
1) kystrelatert og ha fokus på vern 
og bevaring

2) relatert til aktivitet, enten en 
aktivitet som pågår eller som fører 
til ny aktivitet 

3) kystlaget må vise til god formid-
ling knyttet til vernevirksomheten 
rundt det utvalgte kulturminnet eller 
kulturarven

4) kystlaget må vise til en plan for 
framtidsrettet virksomhet rundt be-
varings- og formidlingsarbeidet

Tidsplan
2012: Planen er at kystlagene i 
løpet av 2012 velger ut sitt kultur-
minne. Det lages en egen side på 
vår nettside www.kysten.no hvor 
presentasjonen legges opp i form 
av faste publiseringer av typene 
”Ukens kystkulturminne og kystlag”. 
Samtidig publiseres på Facebook, 
Twitter og Lokalhistorisk Wiki. Alle 
kystlag vil få tilbud om kursing og 
veiledning i formidling og publise-
ring på disse sosiale mediene.
 

2013: Kystlagene inviteres til å 
jobbe videre med kulturminnene 
de har valgt ut. Oppgaven går ut 

på å lage gode planer for bevaring, 
aktivitetskapende tiltak og god 
formidling. Forbundet følger opp 
disse prosjektene med veiledning 
og informasjon om hvordan søke 
midler og lage gode planer. 
 

I 2014 avsluttes kampanjen ved at 
tre kystlag premieres med et pen-
gebeløp. Det viktigste kriteriet for 
premieringene er at kystlaget skal 
lage en god plan for bevaring og 
formidling i et langsiktig perspektiv 
i tida etter 2014. I tillegg skal det 
lages et hefte eller en bok hvor alle 
kystlagene får en side hver. Her 
skal både kystlaget og kulturminnet 
som er valgt ut presenteres. 

På bakgrunn av ovenstående, 
oppfordres lagets medlemmer til å 
sende inn forslag til hvilket kyst-
kulturminne Kystlaget Salta skal 
adoptere. Avstemming vil bli fore-
tatt på medlemsmøte i slutten av 
august 2012. 

Frist for innsending av forslag 20. 
august 2012 til styret@salta.no

Adopter et kystkulturminne

M/K Storøy har plass til flere ombord!
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M/K Storøy er 47 fot, og ble bygget 
på Rognan i 1928.  Den har hørt 
hjemme på Arnøya sør for Bodø.  I 
1999 skulle den hugges av davæ-
rende eier, som hadde brukt båten 
til rekefiske.  Den gang ble den 
overtatt av medlemmer i Kystlaget 
Salta.  Eierskapet ble organisert 
med bruksrett-andeler.  Stiftelsen 
Faxsen står som juridisk eier.  An-
delseierne har bruksrett til båten, 
og besørger vårpuss, slippsetting 
og evnt. nødvendig vedlikehold i 
felleskap.  Bruken av båten avtales 
mellom andelseierne.  Disse har 
vært i varierende antall i årenes løp, 
og nå trengs det flere!

Båten er særdeles god i sjøen, 
og er for øvrig i god bruksmes-
sig stand.  Den har vært godt og 
løpende vedlikeholdt.  Motoren 

begynner å bli sliten, men en lite 
brukt motor av samme sort er kjøpt 
inn.  Båten har fast plass ved siden 
av M/K Faxsen på indre havn.

En andel koster kr. 30.000, og 
”månedlige utgifter” beløper seg f.t. 
til kr. 600 (kaileie, forsikring mm).  
Evnt. endringer i ”organisasjonsmo-
dellen” avtales andelseierne imel-
lom.  

Erfaringen vår er at det er godt 
mulig å ta vare på en flott båt i 
fellesskap.  Både kostnader og 
arbeid fordeles på flere, og det er 
triveligere å ta båtpussen i lag.  Den 
årlige turen til Lofoten under skrei-
VM er kjempefin tur med godt fiske, 
samtidig som den bidrar med litt 
inntekter til driften.  

Alternativt vurderer vi å selge 
båten.

Er du interessert, ta kontakt med 
Idar Henriksen, tlf. 901 65 127 (em/
kveld).



Forbundet KYSTEN lever en 
altfor anonym tilværelse!”.  Med 

denne påstanden som utgangs-
punkt har nå landsstyret i Forbun-
det KYSTEN lansert en omdøm-
mekampanje som skal pågå frem 
til 2014. Det er utarbeidet materiell 
som alle kystlagene får tilsendt.

Påstand: 
Forbundet KYSTEN lever en altfor 
anonym tilværelse! Det skal vi 
gjøre noe med, og vi setter i gang 
en Omdømmekampanje. 

Noen ord om omdømme og betyd-
ningen av å ha et godt omdømme: 

Et godt omdømme: 

• Er summen av oppfatninger ulike 
grupper har om en virksomhet. 

• Kan bygges på en god historie og 
en sterk kultur. 

• Er viktig for å rekruttere nye med-
lemmer og få positiv plassering hos 
opinionsledere. 

• Gjør oss til mer attraktive samar-
beidspartnere. 

• Gjør at medlemmene blir mer 
stolte og motiverte.  

 Derfor skal vi gjøre Forbundet 
KYSTEN bedre kjent og enda mer 
verdsatt!  
 

Målgrupper eller hvem vi hen-
vender oss til:
Våre egne medlemmer og nærbe-
folkningen, potensielle medlemmer, 

opinionsledere, kulturansvarlige, 
politisk nivå og media.  
 

Hva vi ønsker å oppnå:
Vi vil øke kjennskapen og kunnska-
pen om Forbundet KYSTEN, og vi 
ønsker å få flere medlemmer. 

Samtidig som vi påvirker andre, vil 
omdømmekampanjen gi økte kunn-
skaper blant medlemmene våre, og 
økte kunnskaper er med på å skape 
større entusiasme. 

Medlemmer med entusiasme vil 
spre ”det gode budskap” om For-
bundet KYSTEN!  

Hva vi skal gjøre: 
Vi har produsert et standard fore-
drag med tekst og bilder hvor hvert 
lokallag kan føye til egen informa-

Omdømmekanpanje

sjon og bilder. Dette foredraget 
skal lokallagene sørge for å holde 
på medlemsmøter i foreninger og 
lag i sitt distrikt. Foreninger og lag 
har stort behov for eksterne fore-
dragsholdere til sine tilstelninger og 
medlemsmøter, så våre foredrag vil 
sikkert bli tatt positivt i mot av de 
aller fleste. Foredrag er valgt som 
hovedvirkemiddel fordi det skaper 
kjennskap, kunnskap og engasje-
ment i hvert enkelt lokallag og også 
blant medlemmene, vi kommer i 
tale med mange engasjerte men-
nesker, det er kostnadseffektivt og 
vi når ut til hele landet gjennom 
våre 120 kystlag. 

Arbeidsverktøy:
I tillegg til ferdig foredrag, vil alle 
lokallag få tilsendt arbeidsskjema 
for kartlegging av aktuelle forenin-
ger og lag, og introduksjonsskriv 
til bruk for å markedsføre seg som 
aktuell foredragsholder i sitt distrikt. 
Omdømmeprosjektet vil også få 
bred redaksjonell dekning i vårt 
eget blad. 

Kampanjestart april 2012!

Mannskapskurs
Under ledelse av Håkon og Odd Einar har vi gjennom-
ført mannskapskurs for gammelt og nytt mannskap.

Teoridelen ble gjennomført 10. mai med en kort pre-
sentasjon av MK Faxsen og deretter hovedelen i år 
som var førstehjelp og HLR - hjertelungeredning.

Alle fikk prøve hjertekompresjon og innblåsninger.

(30 brystkompresjoner og deretter 2 innblåsninger)
og alle hadde god utbytte av kurset.

14. mai var de fleste ombord i Faxsen. Nytt mannskap 
fikk omvisning ombord. En kort mann over bord-øvelse 
ble gjennomført, og ankring og sikkerhetregler i forbin-
delse med dette ble demonstrert.

Arne E.
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Sak 1 - Åpning:
Avtroppende leder Per Kristian 
Lund ønsket velkommen og åpnet 
Årsmøtet 2011. Han hadde en 
kort åpning og gikk så i gang med 
sakslisten. Denne ble godkjent uten 
innvendinger. 

Leif Sjøbu ble valgt til møteleder 
samt at sekretær/referent ble Ester-
Lovise Kristiansen.

Saksliste:

1. Åpning

2. Godkjenning av innkalling

3. Valg av møteleder og   
 sekretær, samt 2 til å under  
 skrive protokollen

4. Beretning 2011

5. Regnskap 2011, med rapport  
 fra revisor

6. Innkomne forslag:

 A) Faxsen 2014

 B) Drift av Molokroken

 C) Nyholmen kystkultursenter

 D)   Forslag til styre

7. Aktivitetsplan 2012

8. Budsjett 2012

9. Hederspriser

10. Valg

11. Avslutning

Vedtatt:  Sakslisten ble godkjent 
uten innvendinger.

Sak 2: Innkallingen ble godkjent 
uten innvendinger.

Vedtatt:  Sakslisten ble godkjent 
uten innvendinger.

Sak 3 3 – Valg av møteleder og 
sekretær:
Vedtatt:
Leif Sjøbu ble valgt til møteleder 
og Ester Kristiansen ble valgt som 
sekretær. 

2 stk ble valgt til å underskrive pro-
tokoll etter forslag fra salen og dette 
ble Odd-Einar Harberg og Arne 
Rødsand.  

Disse to ble også valgt som tel-
lekorps under sakslistens pkt. 10 
Valg.

Sak 4 – Beretning 2011:

Beretning 2011 og styrets innstil-
linger til årsmøtet ble sendt ut til 
medlemmer på forhånd til de som 
har e-post adresse. Denne ble også 
lagt ut til gjennomsyn hos Bodø Øy-
elegesenter, Sjøgata 1 og hos Arne 
Andreassens kontor i posthuset. 
Alle medlemmene ble oppfordret 
alle til å ta seg tid til å lese beretnin-
gen før årsmøtet, da den ikke ville 
bli lest opp i årsmøtet.

Forslag til beslutning:  Beretning 
2011 ble vedtatt uten innvendinger.

Sak 5 - Regnskap 2011:
Ester Kristiansen orienterte litt om 
regnskapet og årsaker til negativt 
resultat.

Vedtak:  Regnskap 2011 godkjen-
nes. Revisors rapport tas til etterret-
ning. Underskudd 

kr 102 981,74 dekkes av lagets 
egenkapital.

Sak 6 – Innkomne forslag:
A. Faxsen 2014.
Forslag fra Stiftelsen Faxsen til 
Kystlaget Salta sitt årsmøte 23. 
februar 2012: 

TUR MED M/K ”FAXSEN” TIL 
FORBUNDETS KYSTENS LANDS-
STEVNE I OSLO I 2014.  REISE-
RUTE VIA RUSSLAND, ØSTER-
SJØEN OG GØTA KANAL.

Kystlaget Salta vedtar å starte plan-
legging av tur med M/K ”Faxsen” til 
Forbundets Kystens landsstevne i 
Oslo i 2014.  Turen planlegges via 
Kvitsjøen, St Petersburg, Øster-
sjøen og Gøta kanal.

Turen er beregnet å være ca. 3350 
nautiske mil fra Bodø til Bodø. Dis-
tansen er direkte sammenlignbar 
med turen til Brest (3250 nautiske 
mil).

Turen planlegges som kystlagstur, 
med hovedfinansiering gjennom 
deltakeravgifter og eventuelt spon-
sorer.

Det kan vurderes å dele turen i to 
hoveddeler, der turen hjem til Bodø 
etter kyststevnet blir å betrakte som 
en separat tur.  Denne turen bør de-
taljplanlegges samme år som turen 
skal gjennomføres, for å få oversikt 
over arrangement og festivaler på 
turen.

Styret i Stiftelsen ”Faxsen” nedsatte 
høsten 2011 ei arbeidsgruppe som 
skulle foreta ei grovplanlegging av 
tur til Oslo via Russland.  Arbeids-
gruppa har bestått av Idar Henrik-
sen, Harald Pedersen, Odd Einar 
Harberg og Arne H. Andreassen.

Idar Henriksen orienterte kort om 
planene. Han viste også etter litt 
av reiseruta på stor-skjerm etter at 
årsmøtet var ferdig. 

Vedtak:  Årsmøtet i Kystlaget Salta 
vedtar å starte planlegging av tur 
med M/K ”Faxsen” til Forbundets 
Kystens landsstevne i Oslo i 2014.  

B. Drift av Molokroken 

Regnskapene for Molokroken har 
de siste årene vist at driftsutgiftene 
for kaffe og vaffelsalget overstiger 
inntektene. Molokroken gir likevel et 
overskudd på grunn av utleievirk-
somheten.

De som jobber der gjør en god jobb 
og kafedriften er utvilsomt en viktig 
miljøfaktor for så vel byen som 
kystlaget.

Kystlaget har hatt store utgifter de 
siste årene og kontantbeholdningen 
har skrumpet betydelig inn.

Styret ønsker derfor årsmøtets til-
bakemelding på om man skal prøve 
å legge om til ren dugnadsdrift av 
kafeen.

Dette vil kunne aktivisere medlem-
mer som i dag ønsker å delta aktivt 
i kystlaget, samtidig som det blir en 
sosial møteplass for så vel medlem-
mer som ikkemedlemmer. I tillegg 
vil det kunne bedre resultatet for 
kystlager med ca kr 100000 pr år.

Forslag til beslutning:  Dagens 
arbeidsavtaler sies opp. Styret opp-
retter en arbeidsgruppe som skal 
organisere dugnadsdriften i 2012. 

Referat fra årsmøtet 23. februar 2012
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Det kom mange innspill fra salen 
om denne saken. Arne Rødsand 
mente at det ble vanskelig å drifte 
Molokroken på dugnadsbasert 
virksomhet. Det er vanskelig å få 
folk til å forplikte seg til dette. Det 
ble foretatt håndsopprekking over 
hvordan Årsmøtet stilte seg til å 
jobbe dugnad på Molokroken og 
flesteparten av de fremmøtte svarte 
bekreftende på dette. Imidlertid var 
det motstand blant medlemmene 
over å si opp dagens arbeidsavtaler 
og det kom motforslag til ny formu-
lering til vedtak. Det ble foreslått å 
danne arbeidsgruppe som skulle se 
på driften i 2012.

Vedtak: Følgende ble vedtatt på 
Årsmøtet vedr. Molokroken. Styret 
oppretter en arbeidsgruppe som 
skal organisere driften i 2012. 

C. Nyholmen Kystkultursenter 
Styret er imponert over det arbeidet 
som er utfør i forbindelse med ved-
likehold og oppbygging av motor-
samlingen på Nyholmen.  I aktivi-
tetsplanen står de at kystlaget skal 
”arbeide med å utvikle ”Rødbrygga” 
i henhold til vedtak på årsmøtet i 
2009”.

Referatet fra 2009 sier:

”Opprinnelig var det forslag fra Arne 
Andreassen om at man reviderer 
noe av målsetningen med utbyggin-
gen av Rødbrygga. Planene med 
heissjakt og handicaptilgjengelig-
het legges foreløpig på is. I første 
omgang satser man på toalettløs-
ning og rømningsvei fra 2. Etasje. 
Se vedlegg 1.

På årsmøtet la Per Kristian Lund 
frem ny info i saken som var kom-
met dagen før årsmøtet. Det har 
vært en befaring med innleid 
fagpersonell som har gått igjen-
nom bygget med tanke på krav om 
brannsikring. Rapporten fra disse 
konkluderer med at Rødbrygga 
antakelig vil komme inn under 
de strengeste klassene innenfor 
brannsikring. Arne Andreassen 
forslår at det ikke gjøres noe vedtak 
i saken da denne nye infoen foran-
drer saken betydelig.  Saken utgår 
på årsmøtet og et eventuelt nytt 
vedtak gjøres på et ekstraordinært 

årsmøte.”

Dette innebærer at der ikke er gjort 
noe vedtak på den videre utviklin-
gen av Nyholmen Kystkultursenter.

De tiltak som har vært gjort hittil 
har gått ut på at vi skulle utvikle 
Rødbrygga til et klubblokale som 
skal kunne leies ut til medlemmer 
når toaletter og rømningsvei er på 
plass..

Arne Andreassen orienterte litt om 
det har skjedd på Nyholmen i året 
som har gått. Samt hva som står på 
programmet fremover med prosjek-
ter som skal ferdigstilles.

Vedtak: Styret oppretter en ar-
beidsgruppe som skal se på frem-
tidig bruk og utvikling av Nyholmen 
Kystkultursenter. Vedtatt uten 
innvendinger.

D. Forslag til nytt styre 
Vedtak:   Forslaget til nytt styre ble 
vedtatt flyttet til sak 10 Valg 

Sak 7 – Aktivitetsplan 2012:
Styrets fremmer følgende forslag til 
Aktivitetsplan for 2012:

Aktiviteter for medlemmene:
arrangere lutefiskaften for medlem-
mer, ledsagere og venner

arrangere Nissegrøt på Nyholmen i 
desember

arrangere minst 2 medlemsmøter 

arrangere minst 1 ”lagskveld” med 
ulike aktiviteter.

tilby kystlagsturer med ”Faxsen” i 
samarbeid med stiftelsen 

arbeide for å øke aktiviteter for 
barn/unge og familier 

arbeide for at nye medlemmer skal 
føle seg spesielt velkommen til 
lagets aktiviteter Disse to punktene 
ble foreslått flyttet til siste punkt i 
aktivitetsplanen.

Profilering/markedsføring/infor-
masjon/samarbeid:
profilere kystlaget og de aktivite-
tene som laget står for

ha et fortsatt godt samarbeid med 
Bodø Havn, Bodø kommune og 
Nordland fylkeskommune 

markedsføre Bliksvær og våre akti-
viteter der 

utgi minst 2 nummer av medlems-
bladet Auskaret 

videreutvikle og bruke nettsidene 
aktivt for å informere medlemmene

samarbeide med Nordland 4 H og 
andre om aktiviteter for barn 

arrangere Barnas Kystdag

støtte lag og foreninger som arbei-
der for et jektefartsmuseum i Bodø

samarbeide med Havnedagan i 
Bodø

bidra til å arrangere Postskyssen 
dersom interessen er tilstede

Kursvirksomhet:
opprette studieutvalg som planleg-
ger og gjennomfører kurs

arrangere seilkurs

arrangere smiekurs i vår egen smie 
på Nyholmen

bidra ved gjennomføring av mann-
skapskurs og maskinpasserkurs på 
”Faxsen”

øvrige kurs etter innspill fra studie-
utvalg og medlemmer

M/K ”Faxsen”:
gjennom inngått driftsavtale og 
innenfor rammer fastsatt i vedtekter 
for Stiftelsen Faxsen drive båten i 
samsvar med de planer og beslut-
ninger som til en hver tid fattes.

bidra med dugnadsinnsats i forbin-
delse med vedlikehold og charter-
turer

bidra økonomisk til driften av far-
tøyet

Molokroken kafé:
gjennomgå driften av Molokroken 
for å bedre økonomien

foreta nødvendig vedlikehold av 
Molokroken

gjennomføre minst 2 rundvaskinger 
av Molokroken
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Bliksvær:
drive utleie av skolen i samsvar 
med inngått avtale med Bodø kom-
mune

videreføre arbeidet med prosjektet 
” registrering av gjenstander på 
Heimbrygga til Faxsen”

gjennomføre minst 1 dugnadshelg 
på skolen i Bliksvær

markedsføre skola i Bliksvær 

samarbeide med Bliksvær Vel 

i samarbeide med Stiftelsen Faxsen 
arbeide for å utvikle et besøksopp-
legg for Heimbrygga til Faxsen 

Under dette punktet kom det forslag 
fra Arne Andreassen om et punkt 
til som omhandler: arbeide for vern/
fredet status av brygga. 

Begrunnelsen for dette er at på 
bakgrunn av at den eldste delen av 
Brygga er antakelig såpass gam-
mel som fra 1860-tallet. Brygga 
ble flyttet fra Helgeland til Bliksvær 
rund 1900. Denne typen bygnin-
ger er veldig underrepresentert i 
vernesammenheng. Koblingen mot 
«Faxsen» bør gjøre brygga interes-
sant. Samt at dersom Faxsen en 
gang i framtiden skulle bli fredet vil 
det være en unik mulighet til å få 
en helhet med Båten, redskaper 
og Brygga. Alt som kan knyttes til 
båtens historie i krig og fred.

Kystlaget Saltas kystkultursenter 
– Nyholmen 
arrangere smiekurs og bruke smia 
som en del av Nyholmen Kystkul-
tursenter, til å formidle kunnskap 
om kystkultur til besøkende 

fortsette arbeidet med motorsam-
lingen

arbeide med å utvikle ”Rødbrygga” i 
henhold til vedtak på årsmøtet 

gjennomføre ytre vedlikehold på 
Rødbrygga i samsvar med godkjent 
plan 

Færingen 4H   

støtte opp om Færingen 4H på alle 
måter

bidra med instruktører på 4H mø-
tene

Båter:
bruke Hæringen, Nordlændingen, 
Kark og Ro til ulike aktiviteter gjen-
nom sommersesongen

arbeide videre med å klargjøre mot-
orbåten ”Sjøblomsten” til bruk

Båtloftet
opprettholde aktivitetene på Båtlof-
tet dagens nivå

Molokroken båthavn
gjennomføre årlig inspeksjon og 
nødvendig vedlikehold av Molokro-
ken Båthavn

møte med leietaker om nødvendige 
oppgaver og plikter i Molokroken 
Båthavn

sørge for at ledige båtplasser i 
Molokroken Båthavn kunngjøres for 
medlemmene på nettsiden 

For å være i stand til å gjen-
nomføre Aktivitetsplan 2012 vil 
styret:
avvikle styremøter etter møteplan

holde god kontakt med aktivitetsle-
derne i gjennomføring av de ulike 
prosjektene

ha et godt samarbeid med styret for 
stiftelsen Faxsen om bruk av far-
tøyet til profilering av kystkulturen 
og ulike aktiviteter i lagets regi. 

oppnevne arbeidsgrupper og kon-
taktpersoner etter behov

legge forholdene til rette for å gjen-
nomføre planlagte dugnader

søke om økonomiske midler fra 
Bodø kommune, Nordland Fylkes-
kommune, og eventuelt andre støt-
teordninger som måtte være aktuell

delta i aktuelle fora der kystkultur 
og bevaring settes på dagsorden 

holde god kontakt med andre aktu-
elle organisasjoner etter behov og 
ønske

holde god kontakt med aktuelle 
aktører/samarbeidspartnere.

opprettholde kontakt med kystlag i 
nabokommunene

foreta befaring av Bjørnøy fyr

Vedtak:  Aktivitetsplan 2012 vedtas 
med følgende korrigeringer: 

Under pkt. Bliksvær skal det inn i ak-
tivitetsplanen følgende tekst: Starte 
arbeidet med å avklare framtidig ver-
nestatus for Heimbrygga til Faxsen.

Under aktiviteter føres det inn at 9. 
juni er det åpen gård/4H gården hvor 
Kystlaget er invitert til å delta. 

Under pkt. Aktiviteter for medlem-
mene – flyttes to siste punktene til 
siste del av aktivitetsplanen.

Sak 8 – Budsjett 2012:
Ester orienterte litt om bakgrunnen 
for budsjettforslaget for 2012. Det 
er et nøkternt budsjett som ikke har 
noen store investeringer for året 
2012. Det er viktig at det jobbes for 
at inntektssiden i Kystlaget vil øke. 

Vedtak: Budsjettet for 2012 ble en-
stemmig vedtatt.

Sak 9 – Hederspriser 
Her er det ingen innkomne forslag. 
  

Sak.10 Valg 

VALGKOMITEÉNS INNSTILLING 
TIL ÅRSMØTET 2011
Leder: Einar Mollvik  
 2011 - 2013

Nestleder: Trond Heggelund  
 2010 – 2012 

Sekretær: Dagrunn Rasmussen 
 2011 – 2013

Styremedlem: Knut Kaspersen  
 2010 – 2012 

Styremedlem:  Kurt Vidar Nilsen 
  2011 – 2013

1.vara:  Guri Moe  
  2011 – 2012 

2.vara:  Rita Jakobsen  
  2011 – 2012

Revisorer: Knut Andreas Refsvik 
 2011 - 2012 

 Odd Jarl Borch  
 2011 - 2012 

Med vennlig hilsen

Valgkomitéen v/

Hedrun Svendsen  
Aase Harberg

Heidi Christensen
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Innenfor fristen er det kommet inn 
et forslag fra Arne Andreassen m/fl. 
om forslag til nytt styre

Forslaget er som følger:

Leder:  Dagrunn Rasmussen  
 (Ny) (for 2 år)

Nestleder:  Trond Heggelund   
 (ikke på valg)

Sekretær:  Rita Jakobsen  
 (Ny) (for 2 år)

Styremedlem:  Valgkomiteens inn- 
 stilling støttes

Styremedlem:  Valgkomiteens inn- 
 stilling støttes

Vare 1.  Valgkomiteens inn- 
 stilling støttes

Vara 2:  Hugo Mjelle   
 (Ny) (for 1 år).

Valgkomiteen v/Heidi Christensen 
orienterte kort om arbeidet og valg-
komiteen opprettholdt sitt forslag til 
nytt styre. 

Valg av medlem Valgkomiteen:
Leder av valgkomiteen Hedrun 
Svendsen tar gjenvalg.

Vedtak: Enstemmig vedtatt gjen-
valg Hedrun Svendsen

Revisor:
Knut Andreas Refsvik har bedt om 
å få fratrede som revisor.

Forslag til ny revisor ble Tine Tan-
gen.

Vedtak: Enstemmig vedtatt ny revi-
sor Tine Tangen.

Sak 11. Avslutning.
Leif Sjøbu avsluttet årsmøtet og 
Arne Erland Neeraas viste en flott 
film som han har laget fra tidligere 
Kystlagsturer m.bl. tur til Gratangen.  

Det var 34 kystlagsmedlemmer 
som deltok på årsmøtet for 2011.

Bodø 

Ester-Lovise Kristiansen

Arne Rødsand

Odd-Einar Harberg

Referent valgt av årsmøtet.

Dagrunn Rasmussen ble bedt av 
møteleder å orientere kort om sitt 
kandidatur. Valgkomiteens foreslåtte 
lederkandidat Einar Mollvik var 
dessverre ikke til stede. 

Det ble dermed avholdt valg av nytt 
styre ved skriftlig votering. Det ble 
utdelt stemmesedler hvor de to for-
skjellige alternativene var ført opp.

Resultatet av valg av nytt styre ble 
tellet og kontrollert av Odd Einar 
Harberg og Arne Rødsand.

Vedtak: Nytt styre i Kystlaget Salta 
ble vedtatt med 33 stemmer mot 1:

Ny leder: Dagrunn Rasmussen , 
Nestleder: Trond Heggelund,

Sekretær: Rita Jakobsen, 

Styremedlemmer:

 Knut Kaspersen

 Kurt Vidar Nilsen

1. Vara:  Guri Moe

2. Vara: Hugo Mjelle

Damenes aften
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Torsdag  30 mai kl. 17.30 møtte ni 
spreke damer opp på Nyholmen 
kystkultursenter.  På Nyholmen ble 
alle ønsket velkommen, og vi fikk 
en rask omvisning på brygga av 
Arne H. Andreassen.  Vi ble så ge-
leidet over i M/K Faxsen, hvor Odd 
Einar Harberg var skipper, Hugo 
Mjelle maskinist, og han Arne E. 
Neeraas mannskap.  De fraktet de 
glade damer ut til Bliksvær hvor vi 
fortalte om kystlagets skatter som 
brygga og skolen, med de mulig-
heter som de har, som utleie av 
skolen, turer med M/K Faxsen osv.

Med på turen var Sølvi, Sara, 
Adriana, Aase, Marit, Randi, Rita, 
Anne Lise og Dagrunn.  Vi serverte 
nytråla  reker og dertil egnet drikke.  
Vi fikk oss en nydelig spasertur på 
øya i et aldeles nydelig vårvær.

Rita

Foto: Rita Jakobsen
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Færingen 4H-klubb har blitt to år.  Etter en 
dobling av medlemstallet i 2011 har vi nå 

14 medlemmer fra 10 år og oppover.  En trivelig 
gjeng som har det artig i lag!

Klubbaktiviteter
Barnas Kystdag i august, der vi deltok med akti-
viteter og informasjon om 4H, var en kjempesuk-
sess for klubben.  Vi lyktes med å rekruttere flere 
medlemmer, som vi absolutt trengte!  Nå har vi 
en fin gruppe medlemmer og engasjerte foreldre, 
som følger opp aktivitetene til klubben.  Høsten 
gikk med til intens innspurt i prosjektarbeid for 
medlemmene og forberedelser til høstfest.  Pro-
sjektene er medlemmenes individuelle arbeid i 
løpet av 4H-året, der de selv velger hvilket tema 
de vil fordype seg i, planlegger, gjennomfører og 

evaluerer, med veiledning fra en 
voksen som helst skal kunne litt 
om temaet prosjektet handler om.  
Høstfesten er et årlig arrangement 
der familie og venner inviteres til 
en hyggelig kveld med utstilling av 
prosjektene og tildeling av merker 
for gjennomført arbeid.  I 2011 var 
det flere som laget kniv som 4H-
prosjekt, to lærte å bruke symas-
kin og en dyrket grønnsaker. Fine 
prosjekter og stolte unger! 

I vinter har ungene blant annet 
snekret seidorger og de har vært 
i smia ved Rødbrygga og smidd 
hver sin krok for å lage høtt.  Vi 
setter stor pris på samarbeidet med 
kystlaget og denne gangen var 
det Arne Rødsand og Odd Einar 
Harberg som tok oss med i smia.  
Utover våren står sjøvett, fisketurer 

og roing på programmet.  I tillegg er 
det viktig å dra på leir for 4H-ung-
dommene, og i år er det aspirantleir 
i Bodø i begynnelsen av juni og 
Nordkalottleir i Kåfjord i slutten av 
samme måned.

Gapahuk på Bliksvær
Det store prosjektet vi startet på 
i fjor og som vi skal gjøre ferdig i 
år, er gapahuken på Bliksvær, og 
bålplass og balløkke utenfor sko-
len.  Skroget til en gammel sjark er 
skrapt og fraktet opp til skolen.  Det 
er lagt opp en støttemur av stein 
fra ura ved skolen, som båtskroget 
hviler mot.  Nå gjenstår noe tet-
ting av taket (bunnen i skroget) og 
innredning med gulv og benker før 

vi kan invitere til høytidelig åpning 
av gapahuken, som vi håper blir i 
høst.  Prosjektet har fått finansier-
ing fra 4H Norges naturmøteplass-
prosjekt, og klubbens egenandel er 
dugnadsinnsatsen til medlemmene 
og familiene.  Dugnadsturene er fa-
milieturer, der alle bidrar etter evne. 

Det er alltid koselig å komme ut til 
Bliksvær og veldig greit å kunne bo 
på skolen der.  Når det klaffer så 
vi kan få skyss med Faxsen utover 
er det ekstra stas å dra på tur.  Det 
er lærerikt og hyggelig for store og 
små å få være med båten og prate 
med mannskapet ombord! 

Mer informasjon om Færingen 
4H-klubb finnes på nettsiden til 
klubben: www.4h.no/nordland/
feringen-4h 
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