Bodø 29.01.2019
INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2019 FOR KYSTLAGET SALTA
Med henvisning til kystlagets vedtekter, paragraf 4, innkalles det med dette til ordinært
årsmøte 2019 for Kystlaget Salta.
Årsmøtet avvikles torsdag 28.februar 2019 kl 18.00-20.00, på Folkets Hus.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
a. godkjenne innkalling
b. behandle styrets beretning for foregående år
c. behandle lagets regnskap for foregående år
d. behandle eventuelle innkomne forslag
e. behandle styrets forslag til budsjett og/eller arbeidsplan for kommende år.
f. gjennomføre valg av styre, revisor og valgkomité.
Årsmøtet er beslutningsdyktig med det antall stemmer som er tilstede. Ingen har mer enn
en stemme, og stemmegiving kan ikke skje ved fullmakt.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 2 uker før årsmøtet.
Med bakgrunn i dette har styret bestemt at frist for saker som ønskes behandlet på årsmøtet
2019 settes til 14.februar. Forslag må fremsettes skriftlig til lagets adresse: Kystlaget Salta,
postboks 685, 8001 Bodø eller på epost: ilagisalta@gmail.com
Fullstendig saksliste, med saksdokumenter og styrets forslag til vedtak, skal være tilgjengelig
på www.salta.no fra 21.februar.
Styret ønsker forslag på medlemmer som fortjener hedersbevis. Dette tildeles medlemmer
som i en årrekke har gjort særlig innsats for laget. Forslaget må begrunnes. Forslag meldes
innen 14.februar.
Årsmøtepapirer kan tilsendes på e-post, på forespørsel.
Det blir en enkel markering av Kystlagets 30-årsjubileum.
Etter årsmøtet blir det «Skreimølje» Se www.salta.no for pris og påmelding.
Med hilsen

Kystlaget Salta
Kurt Vidar Nilsen
Styreleder
Kystlaget Salta, Boks 685, 8001 Bodø
Org nr 982855381
Bankkto.:1503 47 08891
ilagisalta@gmail.com telefon 916 24 870 www.salta.no

Kystlaget Salta
Stiftet 1989
Bevaring og bruk av eldre
fartøyer og kystmiljø

ÅRSMØTET 2019
Folkets Hus
28. februar 2019 kl 18:00

Styrets forslag til beslutninger
Valgkomiteens innstilling

Punkt 1 – åpning
Saksliste
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Åpning
Hilsninger til årsmøtet
Godkjenning av innkalling (eget dokument)
Valg av møteleder og sekretær, samt 2 til å underskrive protokollen
Beretning 2018 (eget dokument)
Regnskap 2018 med noter (utsettes til ekstraordinært årsmøte)
Innkomne forslag
Aktivitetsplan 2019
Budsjett 2019 (utsettes til ekstraordinært årsmøte)
Hederspriser
Valg
Orientering om «prosjekt Bodsjøen Nettverk»
Avslutning

Forslag til beslutning:
Innkalling og dagsorden godkjennes.

Ad punkt 4 – valg av møteleder og sekretær
Forslag til beslutning:
Arne Neraas velges til møteleder og Randi Ulvøy velges som sekretær
2 personer til å underskrive protokollen velges etter forslag fra salen.

Ad punkt 5 – Beretning 2018
Beretning 2018 og styrets innstillinger er lagt ut på www.salta.no og sendt til de medlemmer som har
registrert sin e-postadresse hos oss. Vi oppfordrer alle til å ta seg tid til å lese beretningen og andre
vedlegg før årsmøtet, da disse ikke vil bli gjennomgått i detalj i årsmøtet.
Forslag til beslutning:
Beretning for 2018 godkjennes.

Ad punkt 6 – Regnskap 2018
Årsregnskap for 2018:
Vi er kommet i den situasjonen at det ikke foreligger et ferdig regnskap til årsmøtet den 28.februar.
Årsaken er at vi kom for seint i gang med å iverksette beslutning om å avslutte en alt for kostbar avtale
om regnskapstjenester, for å føre regnskapet i egen regi i nettbasert løsning. Styret hadde ikke forutsett
den store mengden arbeid som måtte til for å etablere ordningen, og ikke minst for å etterregistrere
bilag for et helt år. Styret beklager dette.
Forslag til vedtak:
Regnskap for 2018 med tilhørende revisjonsrapport vil bli behandlet i ekstraordinært årsmøte så fort
disse foreligger.

Ad punkt 7 –Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag.

Ad punkt 8 – Aktivitetsplan 2019 Kystlaget Salta
Styret fremmer følgende forslag til Aktivitetsplan for 2019:

Årsplan for Kystlaget Salta 2019

Saltas 30-årsjubileum

Måned

Dato

Aktivitet/ arrangement

Januar

22

Styremøte på Rødbrygga

Februar

18
28

Styremøte på Rødbrygga
Årsmøte på Folkets Hus inkludert markering av 30-årsjubileet og
årsmøtemiddag

Mars

11
13
14-17
29

Styremøte på Rødbrygga 18.30
Aktivitetsledermøte på Rødbrygga
Råseilseminar og Lofotfiske
Pubkveld på Molokroken

April

5-7
8
26
30

Landsmøte og jubileumsfeiring Forbundet Kysten 40 år
Styremøte på Rødbrygga
Medlemsmøte med tema. Boknafiskservering.
Tirsdagsseilasene begynner

Mai

6
11
17
25
25

Styremøte på Rødbrygga
Strandryddedag Hjertøya (nasjonal strandryddedag er 4.mai)
Kystlaget Salta deltar i borgertoget
Medlemskveld på Rødbrygga. Ny redningsbåt Odd Fellow III
Markering på Bodø Torget sammen med Salten Motorhistoriske forening

Juni

3
22
28-30

Styremøte på Rødbrygga
Åpning av Norsk jektefartsmuseum i Bodøsjøen
Vestfjordseilasen. Skottpeisingen

Juli

7-14
19-22

Vinden drar på Krokholmen
Kystens Landsstevne i Trondheim

August

24
23-25
26
31

Strandrydding Hjertøya
Trebåtdagan på Rognan
Styremøte på Rødbrygga
Barnas kystdag/ Ut mot havet. Arctic Filharmoni, m.fl. Nyholmen

September

2
7
9-15
14
?
21

Aktivitetsledermøte på Rødbrygga
Pubkveld på Molokroken
Kulturminnedagene
Gøy på landet og Åpent Båtloft med aktiviteter på 4H-gården
Medlemstur til Støtt?
Jubileumsfest

Oktober

7
18
19
27

Styremøte på Rødbrygga
Kulturnatt i Bodø. Molokroken arena.
Medlemskveld på Rødbrygga. Servering.
Høstfest for Færingen 4H. Rødbrygga

November

4
23

Styremøte på Rødbrygga
Lutefiskaften på Folkets hus

1
11

Nissefest på Rødbrygga
Styremøte med juleavslutning

13
10
27

Styremøte på Rødbrygga
Styremøte på Rødbrygga
Årsmøte 2020

Desember

Januar 2020
Februar

Forslag til beslutning: Styrets forslag til aktivitetsplan vedtas med forbehold om at det kan komme
endringer som følge av behandlingen av budsjettet for 2019.

Ad punkt 9 – Budsjett 2019
Budsjettet for 2019 henger tatt sammen med regnskapet og er derfor ikke utarbeidet til det ordinære
årsmøtet, jf sakslistens punkt 5. vil bli behandlet i ekstraordinært årsmøte så fort regnskapet er ferdig.

Forslag til beslutning
Budsjettet for 2019 vil bli behandlet i ekstraordinært årsmøte sammen med revidert regnskap for 2018.

Ad punkt 10 – Hederspriser
Utdeling av Kystlaget Saltas hederspris.

Ad punkt 11 – Valg
Valgkomiteens forslag til årsmøtet:
Valgkomiteen har bestått av Annelise Skogstad, Finn Arne Almås og Helge Jarl Hansen

Innstilling fra valgkomiteen til årsmøtet i Kystlaget Salta
Forslag til nytt styre i kystlaget SALTA 2019
Leder Kurt Vidar Nilsen

Ikke på valg

Nestleder Solveig Seines

Velges for 2 år

Sekretær Randi Ulvøy

Ikke på valg

Styremedlem Per Kristian Lund (Ny)

Velges for 2 år

Styremedlem Svein Roald Kristiansen Ikke på valg
Varamedlem Åge Larsen (gjenvalg)

Velges for 1 år

Varamedlem Leif Aronsen (Ny)

Velges for 1 år

Revisorer : Odd Jarl Borch , Sverre Willumsen Begge velges for 1 år

Valgkomite :
Finn Arne Almås, 1 år igjen av valgperioden
Helge Jarl Hansen, 2 år igjen av valgperioden
Nytt medlem, forslag fra årsmøtet, velgers for tre

Ad punkt 12. Orientering om Bodøsjøen nettverk
Ingeborg Tangeraas orienterer om arbeid og fremdrift i Bodøsjøen nettverk.
Tas til orientering.
Ad punkt 13 – Avslutning
Møtet hevet klokken:

KYSTLAGET SALTA
Bevaring og bruk av eldre fartøyer og
kystmiljø - Stiftet 1989

BERETNING TIL ÅRSMØTET 2019
Folkets hus
28.februar 2019
Kl. 18:00

Foto; Ingeborg Tangeraas

Kystlaget Salta – Årsberetning for 2018 - Side 1 av 32

1 Tillitsvalgte
1.1 Styret
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:

Kurt Vidar Nilsen
Ingeborg Tangeraas
Randi Ulvøy
Sissel Storteig
Svein-Roald Kristiansen

vara:
vara:

Trond Bliksvær
Åge Larsen

Regnskapsfører

Regnskap er ført i egen regi i programmet «PowerOffice Go»

1.2 Aktivitetsledere
Båtloftet
Nyholmen kystkultursenter
Motorsamlinga
Molokroken Båthavn
Utleie Molokroken
Molokroken kafedriften
Utleie Bliksvær skole
M/K Faxsen
Hæringen
Nordlændingen
Færingen 4H
Anna Karolines Venner
Prosjekt Nyholmen
Prosjekt Bodøsjøen
Allaktivitetsrommet

Olav Arnt Larssen
Roger Storteig til ut august, Arne Andreassen fra september
Mats Glein Mikalsen
Trond Heggelund
Marit Lund/Katharina Fagertun
Heidi S. Nilsen
Marit Lund/Katharina Fagertun
Arne E. Nerås
Olav Arnt Larssen
Per K. Lund
Klubbens rådgivere er Grete Nytrøen Kvavik og
Eva Helliksrud
Leif Inge Sjøbu
Roger Storteig / Arne Andreassen, Svein Erik Berg, Ole
Johan August Selvær
Per K. Lund, Ingeborg Tangeraas, Ole Johan August Selvær,
Ernst Hole
Sissel Storteig, Ole Selvær, Hanne Seljesæther,
Geoffrey Armstrong og Grete Nytrøen Kvavik

1.3 Valgkomite

1.4 Hjemmesiden

1.5 Revisor

Annelise Skogstad
Finn Arne Almås
Alester Hansen

Grete Nytrøen Kvavik

Odd Jarl Borch
Sverre Willumsen
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2 Medlemsutviklingen
Kystlaget Salta har hatt en netto tilbakegang på 8 medlemmer i 2018 og har nå 242
medlemmer.

3 Møtevirksomhet og aktiviteter
Saltas årsmøte ble avholdt på Folkets hus 28.februar 2018. Roger Storteig og Per Kristian Lund fikk
tildelt klubbens Æresdiplom.

3.1 Styremøter
Styret har hatt 11 ordinære møter og behandlet 98 saker.

3.2 Aktivitetsledermøter
Det ble avholdt møter med aktivitetslederne i mars og september. Møtene med
aktivitetslederne har vært svært positive og nyttige. I tillegg har det vært avholdt et eget møte
mellom styret og motorsamlinga.

3.3 Medlemsmøter
Det er avholdt et medlemsmøte i 2018.

3.4 Utflukter
Det har ikke vært utflukter i regi av kystlaget i 2018

3.5 Arrangementer
Salta deltok i VM i skreifiske med to båter, Faxsen og Nordlændingen. Vi gjennomførte
strandryddedag på Hjertøya 8.mai som en del av den nasjonale strandryddeuken. Deltakere fra
Salta, 4H, turistforeningen og universitetet. Vi deltok i borgertoget på 17.mai hvor vi dro en
færing med oss gjennom toget. Laget arrangerte Barnas Kystdag-Ut mot havet på Nyholmen
9.juni i samarbeid med NOSO, Færingen 4H, Skandsekompagniet, Husflidslaget,
Vikingelaget og Tverlandet mottak. Ordfører Ida Pinnerød åpnet arrangementet.
Nordlændingen og Hæringen gjorde det skarpt i Vestfjordseilasen, og begge vant sine klasser
med henholdsvis 6t 50min og 6 t og 41 min!. Nordlændingen var også med på Trebåtdagan på
Rognan.
Under Gøy på landet-arrangementet på Bodin 4H-gård i september hadde vi Åpent Båtloft.
19.oktober var Molokroken arena under arrangementet Kulturnatt 2018, som ble en like stor
suksess som året før. 20.oktober arrangerte vi medlemskveld med Mat fra havet på
Rødbrygga. Vi arrangerte også Lutefiskaften for medlemmene i november, og vi arrangerte
også tradisjonen tro Grøtfest på Nyholmen i desember.

3.6 Representasjon
Laget var representert på Regionalt seminar i Trondheim i juni. Faxsen tok turen til Forbundet
KYSTENS Landsstevne 2018 i Haugesund. Vi var tilstede på Kjerringøydagan med tre
båtmotorer, vi deltok på Færingen 4H sin høstfest og på Bodin 4H-klubb sin høstfest i
forbindelse med klubbens 20-årsjubileum.
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Foto Ingeborg Tangeaas

4 Rapporter fra aktivitetsgruppene

Årsrapport fra Stiftelsen Faxsen for 2018
Styret i Stiftelsen Faxsen:
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Stiftelsen Faxsen ble stiftet av Bodø kommune og Kystlaget Salta 21. april 1997. Stiftelsens
formål er å bevare og forestå drift av eiendeler tilhørende Stiftelsen Faxsen. Kultur og
kunnskapsformidling om bruk av eldre fartøy og kystmiljø er et overordnet mål for stiftelsen.
Stiftelsen ledes av et styre på 3 personer, med personlige vara, som utpekes av Bodø
kommune og kystlaget Salta. Stiftelsen er en veldedig stiftelse og funksjonstiden for styret er
4 år. Ved inngangen til 2018 besto styret av:
• Styreleder: Arne H. Andreassen
Personlig vara: Arne E. Neeraas
• Sekretær: Greta Johansen
Personlig vara: Knut Kaspersen
• Styremedlem: Randi Breistrand Vangen
Personlig vara: Alester Hansen
I styremøte 8. mars ble Randi Breistrand Vangen gitt fritak fra vervet som styremedlem i
Stiftelsen Faxsen
Som nytt styremedlem etter Randi Breistrand Vangen ble valgt Alester Hansen og Åge Larsen
ble valgt som personlig vararepresentant for Alester Hansen.
I tillegg deltar ansvarlig skipper Idar Henriksen i styremøtene, med tale- og forslagsrett.
Dersom styret finner det nødvending kan også andre inviteres til styremøtene. Det ble avholdt
4 styremøter i 2018.

Drift og vedlikehold av “Faxsen”
Det er inngått en driftsavtale mellom Kystlaget Salta og Stiftelsen Faxsen og det skal
gjennomføres 2 samarbeidsmøter i året mellom kystlaget og stiftelsen. Stiftelsens forslag til
aktivitets- og vedlikeholdsplan fremlegges styret i kystlaget for innspill. En viktig del av
driftsavtalen er punktet om ledelse av driften ombord på “Faxsen”, der en driftsgruppe har en
sentral plass. Driftsgruppen har bestått av: Idar Henriksen (ansvarlig skipper), Tor Skille
(ansvarlig maskin), Arne E. Neeraas (charteransvarlig), Per-Eirik Hansen og Arne H.
Andreassen (dugnadsansvarlige). Driftsgruppen har ansvaret for den løpende drift og
vedlikehold av “Faxsen”.
Det har gjennom året vært gjennomført planmessig vedlikehold av “Faxsen”. Utover våren og
sommeren ble det gjennomført en del vedlikehold ombord i forbindelse med dugnader på
mandagskveldene. I tillegg hadde vi slipsetting ved Saltdal Verft A/S i uke 23. På grunn av
dårlig vær ble det kun bunnsmurt på Rognan denne uka. Resten av utvending vedlikehold på
skrog måtte derfor tas ved kai Bodø.
I forbindelse med lofotturen ble det problemer med veivlageret og dette måtte byttes. På
hjemturen fra Haugesund ble det konstatert noe varmgang i fremre rammelager og turene fra
Brønnøysund og hjem måtte derfor gjennomføres med redusert fart. Inspeksjon og rensing av
rammlageret ble gjort etter endt tur. Ut over dette har motoren fungert tilfredsstillende.
Wichmann fyller 80 år i 2019 og det er vår intensjon at vi skal få gjort en grundig service på
maskinen i løpet av året.

Turproduksjon
Det ble gjennomført 18 charterturer med til sammen 288 passasjerer, inkludert Lofotcup og
VM i skreifiske. 20 personer var mannskap på charterturene og bidro med 372 dugnadstimer.
I tillegg kommer Pilegrimsturen, Vestfjordseilasen, Trebåtdagan og kystlagsturen til
Haugesund.
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Vestfjordseilasen ble i 2018 gjennomført som planlagt, så også Trebåtdagan på Rognan. En
planlagt kystlagstur til et stort treff på Myken (30 påmeldte båter) ble kansellert på grunn av
dårlig vær..
Dessverre måtte vi også kansellere den planlagte weekendturen til Støtt, også det på grunn av
dårlig vær.
I samarbeid med Stavanger Bispedømmekontor gjennomførte vi i 2018 en pilegrimstur fra
Avaldsnes til Nidaros. Turen ble gjennomført i tiden 22. – 29. juni, med 13 pilegrimer og
mannskap på 5. Interessen for turen var stor, og flere som ønsket å være med fikk ikke plass.
Også i 2018 deltok «Faxsen» på Forbundet KYSTENs landsstevne, denne gangen i
Haugesund. Turen ble gjennomført i tiden 11. – 22 juli. Etter endt pilegrimstur gjennomførte
vi kystlagstur fra Trondheim og hjem.
Gjennom Forbundet KYSTENs prosjekt «Velkommen om bord» fikk Stiftelsen Faxsen også i
2018 kr. 10.000,- i tilskudd til friluftsaktiviteter for personer med innvandrerbakgrunn. I
samarbeid med LIONS Tverlandet – Bodø og Norsk Folkehjelp Bodø arrangerte vil 2
fisketurer for folk fra Tverlandet Mottak og Folkehjelpas språkkafe i Bodø. Nærmere 50
personer fra forskjellige land og med svært forskjellig forhold til havet deltok på disse turene,
som må karakteriseres som meget vellykket.
Det har ikke vært uhell eller skader av noen art i forbindelse med turproduksjon, charterturer
eller arbeidet for øvrig ombord. Totalt har vi registrert ca. 2500 dugnadstimer i forbindelse
med turproduksjon, vedlikehold og drift av «Faxsen».

Stiftelsen Faxsens sommerlotteri
I perioden mars – oktober gjennomført vi Stiftelsen Faxsens sommerlotteri. Det ble solgt 2340
lodd av totalt 2500 lodd. Dette ga oss en brutto på kr. 58.500,-. Når utgiftene til trykking,
porto for å sende ut gevinster m.m. trekkes fra sitter vi igjen med et overskudd på kr. 53.800,Stor takk til alle som bidro med gevinster og til alle som sto på som loddselgere. Takk til alle
som støttet arbeidet med å ta vare på «Faxsen» ved å kjøpe lodd.

Kjærkommen gave til Stiftelsen Faxsen
Gamle Salten Venneforening besluttet i november 2018 å oppløse foreningen. Det var
endringer i driftsformen til «Gamle Salten» som resulterte i at foreningen ble oppløst.
Behovet for venneforeningen var ikke lenger til stede. Samtidig besluttet foreningen at
oppsparte midler skulle dels likt mellom Stiftelsen Faxsen og innsamlingsaksjonen til ny
redningsskøyte – «Odd Fellow III». Beløpet, på kr. 40.000,-, vil bl.a. bli brukt til å investere i
hjertestarter ombord på «Faxsen».

Økonomi
Regnskapet for Stiftelsen “Faxsen” legges til rette av Idar Henriksen og førers av Intu
Økonomi A/S. Revisor er BDO Bodø. Revidert regnskap 2018 foreligger ikke før mai 2019.
Etter søknad ble stiftelsen tildelt kr. 50.000,- i driftsstøtte fra Bodø kommune og kr. 30.000,fra kystlaget Salta. Det ble ikke søkt om midler fra Riksantikvaren i 2018.
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Økonomien i stiftelsen er alltid en utfordring som overvåkes kontinuerlig. Stiftelsen økonomi
var i hele 2018 tilfredsstillende og på inntektssiden ligger vi noe over budsjett. Etter flere år
med underskudd er det viktig at vi nå er i stand til å bygge oss opp en reservekapital for å
møte kommende utfordinger og krav.

Mannskapssituasjon
2 personer gjennomgikk full sikkerhetsopplæring betalt av stiftelsen. Det var ingen som hadde
behov for å gjennomgå repetisjonskurs. Ved årsskiftet var det 16 personer med full
sikkerhetsopplæring. Det ble ikke gjennomført mannskapskurs i regi av stiftelsen i 2018.
Våren 2018 fikk vi oppslag i Avisa Nordland om at vi manglet maskinister til «Faxsen».
Oppslaget førte til at vi fikk rekruttert en ny maskinist, som bl.a. var med på turen til
Haugesund. I løpet av 2019 vil målet være å rekruttere minst en ny maskinist/maskinpasser.
På skippersiden rekrutterte vi en ny i 2018. Han var bl.a. skipper på deler av turen til
Haugesund og til Trebåtdagan

Diverse
«Faxsen» er et av 190 medlemsfartøy tilsluttet Norsk Forening for Fartøyvern (NFF). På
foreningens årsmøte i Narvik i oktober deltok Arne H. Andreassen som representant fra
Stiftelsen Faxsen. Idar Henriksen og Tor Skille deltok som observatører.

Konklusjon
Takket være planmessig vedlikehold holder både gamle “Faxsen” og Wickmann fortsatt
koken og er klar for nye eventyr langs vår langstrakte kyst, til glede for både gamle og unge
kystkulturentusiaster.
Utfordringen framover ligger først og fremst i å få engasjert nye folk til å bli med å ta vare på
vårt unike flytende kulturminne.
Vi takker alle som har bidratt med å holde «Faxsen» i drift i året som gikk og hilser gamle og
nye frivillige velkommen enten som mannskap eller på dugnad ombord hver mandag.

Velkommen ombord!
Godkjent av styret i Stiftelsen Faxsen på møtet 14. januar 2019
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Fotografen er ukjent

Årsmelding 2018 for Nordlændingen.
Båten overvintret ved flytebrygge i Molokroken båthavn for andre gang.
Båten ble klargjort for Lofottur i mars. Var i Henningsvær siste uken før påske.
Vårpussen ble utført i pinsen i ved slipen på Sørvær i Helligvær. Dette ble
arrangert som vedlikeholdskurs og deltakerne bodde på Vokkøya.
I slutten av juni deltakelse på Skotpeisingen og Vestfjordseilasen med
førsteplass for fembøringer i Vestfjordseilasen.
Båten er nå pakket inn for vinteren i Molokroken båthavn som i fjor. Dette er
ikke optimalt og vi har et sterkt ønske om lagringsplass på land om vinteren.
Der ble gjennomført 3 kurs med tilskudd fra Studieforbundet for kultur og
tradisjon.
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Bodøsjøen nettverk er etablert og det første store prosjektet for nettverket er
etablering av et storbåtnaust/fleraktivitetshus i Bodøsjøen. Rammetillatelse er på
plass og Båtsameiet Nordlendingen har lagt ut for et lass tømmer fra Saltdalen
som ligger klart for saging på Storøya ved Vatnvatnet etter påske. Håper å få klar
finansiering i løpet av vinteren og at vi kanskje kan komme under tak til høsten
2019.
Per K. Lund
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ÅRSMELDING 2018 for Båtloftet og Hæringen
Båtloftet
Arbeidet med tilpassing og innsetting av nytt akterlott og 3 nye bord til
"Hæringen" fortsatte etter jul med godt oppmøte. Med litt "overtid" ble båten
klar til utsett i mai.
En 3 1/2 roms nordlandsbåt i privat eie som det har vært arbeidet lange og
grundig med ble også ferdig og fikk vann under kjølen.. Den kommer ikke inn
igjen på loftet til høsten slik at vi vil ha en smule mer plass.
Nytt av året er at åfjordingen "Kark" er blitt tatt i bruk. Den har vært flittig i
bruk av 2 av den yngre garde på loftet. I skrivende stund i slutten av september
ligger den ennå ute, mens Hæringen er kommet i hus.

Foto; Olav Arnt Larsen
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Hæringen
Også i år ble det arrangert sneseilkurs med "Hæringen". Etter hvert ble det 3
deltakere. Kurset ble lagt sammen med tirsdagsseilasene.
På noen av seilingene fikk deltakerne oppleve seiling med 1 og 2 rev i seilet.
Kurset var godkjent med 25 kurstimer. Erfaringen er at skal deltakerne bli så
trygge at de våger å ta ut båten utenom de faste seilingene er det mengdetrening
som gjelder. De som ble med på Skotpeisingen og Vestfjordseilasen fikk mye
verdifull praksis.
Ikke minst ble vi minnet om å følge med på foranliggende båt ikke minst når
den er en råseiler slik at vi kan holde unna hvis den stagvender.
Under " Skotpeisingen" fikk vi nærkontakt med "Grytir" med diverse skader
som resultat. Skadene på "Hæringen" er vi godt i gang med å reparere selv.
I forsikringssaken som følge av sammenstøtet med «Grytir» fikk vi skylda uten
at det fikk økonomiske konsekvenser for noen av partene.
På Vestfjordseilasen slapp vi unna med 2 timers roing og resten seiling. Vi vant
klassen for åttringer. (2 deltakende båter) Mest gledelig var at vi slo 2 av 4
deltakende fembøringer.
Faxsen var perfekt følgebåt og losjibåt. De sørget bl.a. for overlevering av ei
pumpekanne med kaffe under seilasen. Under hjemturen på søndag ble det
tradisjonen tro servert middag på romluka denne gangen mens vi gikk gjennom
Grøtøyrenna i nydelig vær. Kort sagt: En fin seilsesong med mange fine
seilopplevelser.
Olav A. Larssen
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Foto; Randi Ulvøy

Kystlaget Salta – Årsberetning for 2018 - Side 12 av 32

Foto; Olav Arnt Larsen

Årsrapport fra motorsamlingen, Kystlaget Salta.
Hva ble gjort i 2018:
● På Kjerringøydagan utstilte vi 3 motorer og vist fram viktigheten med bevaring av
kystkultur. Liten reportasje i Bodø Nu.
● Etter Kjerringøydagan fikk motorsamlingen 5 motorer 3 påhengsmotorer og 2
Innenbords motorer.
● Av samlingen ble en Calie Perfeksjon fra USA restaurert og startet.
● Påbegynt restaurering og utbygging av utstillingslokale for motorene i 1 etg
Lillebrygga.
● Fikk laget nytt lager og overfall til Wichmann 20-40.
● Restaurert båten Rosita.
Planer i 2019
●
●
●
●
●

Fortsette med å lage utstillingslokalet i Lillebrygga.
Få Wickmann opp og gå igjen.
Få start på Leyland dieselmotor.
Sette ut båten Rosita på havet.
Delta i evt aktiviteter som kystlaget skal ha.
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●
●
●
●

Justere og male opp diverse motorer som trenger det.
Male kranen på kaia.
Mindre vedlikehold på brygga og anlegg.
Vi venter inn en Brunvoll Semidiesel motor.

Mats Glein Mikalsen

Foto; Mats Glein Milkalsen

Årsmeldingen for Molokroken Båthavn 2018
Også i 2018 har det vært vind og vær i Båthavna. Vi har måttet skifte rullevalser nederst på
landgangen både på Hæringen brygga og Øysteinfjord-brygga. Rundt Advent løsna
landgangen i toppen mot Moloen, så ting slites.
Vi har en pongtong som lekker ved uteligger nr. 7 og som må demonteres og plast-sveises.
Ellers fungerer båthavna som den skal. Vi har omsider fått vann tilkoblet på kran og slanger er
kjøpt inn.
I 2018 er det tildelt 1 båtplass. Pr. 31.12. 2018 har ingen sagt opp sine plasser. Ledige plasser
har vært utleid på månedsbasis.
Det er således 1 ledig mellomstor plass v Hæringen brygga.
Styret har bedt undertegnede holde av en mulig plass til «Sjark1».
Det ble sommeren 2018 forsøkt avholdt en dugnad med leietakerne av båtplassene.
Rekkverket måtte beises. Vi ble halvveis ferdig. Vi får gjøre et nytt forsøk våren 2019.
Ellers er båtfolket i Kystlaget flink å se etter sine båter eller varsle dersom de oppdager feil
eller mangler ved båtene eller bryggene. Ser helst at den aktuelle eier blir kontaktet eller
undertegnede.
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Det må påberegnes noe dugnad for leietakerne i 2019 som overfor nevnt.
Trond Heggelund

Foto; Randi Ulvøy
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Årsmelding 2018 Nyholmen Kystkultursenter
Undertegnede overtok i august som aktivitetsleder for Nyholmen kystkultursenter etter at
Roger Storteig trakk seg.

Bruken
Gledelig å registrer at lokalene på Nyholmen blir mer og mer brukt til kystlagets egne
aktiviteter.
Siden «kontoret» i Rødbrygga ble ferdigstilt har stort sett alle styremøtene i kystlaget blitt
avviklet her. Stiftelsen Faxsen har også hatt sine styremøter på Rødbrygga. «Kontoret» har
vært brukt av arbeidsgrupper i kystlaget. 2 møter med aktivitetslederne i kystlaget er
gjennomført på Rødbrygga. Færingen 4H har ferdigstilt sitt «klubblokale» i tilbygget til
Rødbrygga. 4H avviklet sin årsfest på Rødbrygga i slutten av oktober.
20. oktober ble «Mat fra Havet» gjennomført med vel 30 påmeldte og 24 november ble årets
lutefiskaften avviklet, også den med vel 30 påmeldte. Tradisjonen tro ble årets grøtfest
avviklet i begynnelsen av desember.
9. juni ble arrangementet «Ut mot havet» gjennomført, i samarbeid med flere eksterne aktører.
I forkant av arrangementet ble det midlertidig gitt tillatelse til å sette opp ei rekke med boder
langs berget mot Skandsen. Dette var gamle boder som kystlaget fikk overta fra Forbundet
KYSTEN og brukte under landsstevnet i 2016. Siden det ennå ikke foreligger noen avklaring
på om disse kan stå der de står permanent er det ikke lagt annet enn presenning som tak og
vegger.

Dugnadsaktiviteten
I løpet av vinteren ble kjøkkenet i 2. etasjen på Rødbrygga gjort mer funksjonelt ved bl.a. å få
på plass flere skap og større benkplass.. I forkant av «Ut mot havet» arrangementet ble bodene
satt opp på dugnad. Oppmøtet kunne med stor fordel ha vært bedre, men takket være folk fra
Tverlandet Mottak kom de sånn ca. i mål til arrangementsstart.
I løpet av høsten ble taket på tilbygget på Lillebrygga reparert, avløpet til toalett Rødbrygga
utbedret, diverse reparasjoner på Lillebrygga utført og materialer som det ikke ble bruk for til
bodene tatt vare på. I tillegg ble det gjort en del småreparasjoner på hele anlegget. Sist, men
ikke minst, ble fyrlykta pusset opp. Takk til Karsten og gjengen i motorgruppa for flott
innsats.

Utfordringen i 2019
Fra mitt ståsted vil utfordringen i 2019 først og fremst være ytre vedlikehold på Lillebrygga. I
røstveggen skal bordkledning og vinduer skiftes, nye takrenner på hele brygga skal på plass
og de fleste vinduene skiftes. Dersom dette skal gjøres på dugnad kreves det innsats fra flere
enn en håndfull medlemmer. Uten å ha avklaring på at dugnadsinnsatsen er på plass er det –
etter mitt syn - ingen vist i å begynne på prosjektet. Alternativt må kystlaget vurdere å kjøpe
tjenestene som er nødvendig for å få et slikt prosjekt i havn.
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Dersom det gis tillatelse til at bodene langs berget mot Skandsen kan stå permanent må det
legges bordkledning og tak på disse. Motorgruppa må få sine etterlengta lokaler til utstilling
og allaktivitetsrommet realiseres.
Det vises ellers til årsmelding fra motorgruppa og gruppa som jobber med planene for
allaktivtetsrom.
18.12.2018/Aha

Stiftelsen Faxsen 20 år.

Foto; Ingeborg Tangeraas

Rapport- Oppsummering 2018
Nyholmen Kystkultursenter Arbeidsgruppa
Deltagere pr. 31.12 18
Arne H Andreassen, Ole Selvær og Svein Roald Kristiansen. Arne H. ble med i gruppa fra og
med september. Han erstattet Roger Storteig. Svein Roald kom inn som styrets representant i
gruppa etter årsmøtet i mars. Han erstatter Svein Erik BergArbeidsgruppa har avholdt tre møter og 2 befaringer. Møte 5. april, 5 september og 15
oktober. Befaringer i forbindelse med barna kystkulturdag og i forbindelse med innsending
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av søknad om finansiering av prosjekt litjbrygga allaktivitetsrom og innspill til Bodø
havnevesen
En del av arbeidet i gruppa er utført via oppfølging på e-post.
Gruppa har flat struktur, men Arne Andreassen som nå er aktivitetsleder for
Kystkultursenteret, har fungert som oppmann i den siste perioden.
Det er ikke ført noen form for møteprotokoll i 2018, men Svein Roald er nå utnevnt til
sekretær slik at dette også vil bli ivaretatt.
Gruppa har i hovedsak hatt fokus på følgende saker.
Innspill til medlemsmøtet for videre utvikling av Nyholmen Kystkultursenter.
Bidratt i planlegging og tilrettelegging for Barnas Kystdag/Ut mot havet.
Bidratt til avklaring /prioritering av ulike store og små tiltaks- og vedlikeholdsprosjekter
tilknyttet kystkultursenteret.
Bidratt til prioritering og innspill i forbindelse med lagets oppfølging mot Bodø havnevesen
for deres vedlikehold av anlegget i 2019.
Bidratt med innspill til planlegging og søknader for hele litjbrygga, allaktivitetsrommet og de
nye bodene.
Bodø 10.01.19
Arne A Andreassen Ole Selvær

Svein Roald Kristiansen
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ÅRSRAPPORT FRA ARBEIDSGRUPPA FOR ALLAKTIVITETSROM
PÅ LITJBRYGGA
Mandat
Arbeidsgruppa for Allaktivitetsrom på Litjbrygga
Bakgrunn:
Flere av aktivitetsgruppene i kystlaget trenger et isolert og oppvarma arbeidsrom der de kan
utføre sine aktiviteter på en god måte. Kystlaget Salta trenger også et rom til medlems- eller
gruppemøter, undervisning og andre formål.
Andre etasje på Litjbrygga er valgt ut til Allaktivitetsrommet.
Tidsrom:
Styret ønsker at arbeidsgruppa sin arbeidsperiode begrenser seg til oktober 2018-april 2019.
Styret ønsker tilbakemeldinger fra gruppa til våre månedlige styremøter i denne perioden.
Framdrift, kvalitet og økonomi.
Medlemmer av arbeidsgruppa:
Sissel Storteig, Ole Selvær, Grete Nytrøen Kvavik, Geoffrey Armstrong og Hanne Seljesæter.
Forventninger til arbeidsgruppas medlemmer:
Det forventes at medlemmene deltar på møtene i arbeidsgruppa, fordeler ansvar for framdrifta
og gir innspill om de ikke har anledning til å møte på et av møtene.
Arbeidsoppgaver
•

•
•

•

Sammenfatte lagets ønsker for hva Allaktivitetsrommet skal inneholde. Mye er
allerede samlet i tidligere budsjett. Vedlagt. Se på mulighetene for universell
utforming og legge vekt på at kystlaget arbeider miljøvennlig når det gjelder materiell,
gjenbruk og forbruk.
Budsjett. Vurdere og revidere budsjettforslaget. Vurdere behov for universell
utforming.
Søke midler. Søknad om penger til fembøringsnaustet er vedlagt til inspirasjon. Legg
vekt på våre samarbeidspartnere når det søkes midler. 4H, Vikingelaget, Husflidslaget,
NOSO, Skandsekompagniet, og andre vi har et mer perifert forhold til. Legg også vekt
på at vi har åpne arrangement som Barnas Kystdag, Ut mot havet mm.
Lage en arbeidsplan for ferdigstilling av Allaktivitetsrommet. Inkludert oversikt over
hva som kan gjøres på dugnad, hvilke tjenester som bør kjøpes.

Arbeidsgruppa har hatt tre møter. Ole Selvær ble valgt til leder og Geoffrey Armstrong ble
utpekt til å forfatte søknad til Sparebankstiftelsen. Gruppa kommuniserer i en lukket gruppe
på Facebook.
Vi diskuterte tidligere notater om innholdet av andre etasje og kom snart fram til at mye må
ses i sammenheng med første etasje. Det gjelder isolasjon av gulv, installasjon av ny trapp,
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vann og avløp, toalett osv. Vi ble også enige om at for å møte kravene om universell
utforming, måtte vi planlegge trappa slik at vi også kunne installere en trappeheis.
Vi innhentet gode råd fra et firma som installerer disse heisene. Heisen vil bli stående i et
uoppvarmet rom nær sjøen, der lufta har et høyt salt-innhold. Derfor har vi, av budsjett- og
vedlikeholdshensyn, vist en trappeheis som er forberedt for utendørs montering.
Vann til, og avløp fra Litjbrygga har vært diskutert i årevis. Vi syns at hvis et
Allaktivitetsrommet skal funksjonere skikkelig, og at en utstilling i første etasje skal kunne ta
imot alle de besøkende vi forventer, må vi ta tak i dette også. Kostnadsoverslag ble innhentet
og dette er lagt inn i budsjettet. Vi har lagt inn et tilskudd fra Bodø Havn for denne posten, da
vi vet at de finansierte tilsvarende arbeider for Skansebrygga.
Andre etasje på Litjbrygga har blitt brukt som lagerplass for alt som ikke fikk plass andre
steder. Noe er fjernet av eierne, men mye står der fortsatt. Vi tenker å takle dette over nyttår,
men registrerer at en del materialer til utvendig vedlikeholdsarbeid kanskje havner der. Her
kreves en samkjøring mellom oppgavene slik at alle kan arbeide etter en felles framdriftsplan.
Søknad om støtte fra Sparebankstiftelsen ble skrevet og levert innenfor fristen, så da gjenstår
det bare å håpe på et godt resultat utpå nyåret.
Vi vedlegger budsjettet for de arbeider vi har sett for oss.
Godt Nytt År!

20 desember 2018
Ole Selvær
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Foto Randi Ulvøy

Årsmelding 2018 for Molokroken og Bliksvær skole.
Kafedrift.
Kafeen drives av medlemmene i kystlaget og har åpent alle søndager såfremt vi har vakter. I
skoleferien er det åpent hver dag ved hjelp av innleide vakter, i all hovedsak skoleelever.
De tre første månedene i 2018 var det kun åpen kafe 3 ganger, 11/2, 18/2 og 25/3. I første
halvår har vi hatt åpen kafe 12 ganger. Vi mistet 7 søndager pga frosset vann.
Kafeen var åpen hver dag i perioden 11. juni – 24. august. Kun 3 dager stengt. Det var 4
ungdommer som delte på vaktene. Ragnhild Tangerås hadde de fleste vaktene. Hun var også
ansvarlig kafevert hele sommeren.
Resten av året har vi kun 3 søndager som kafeen har vært stengt pga manglende mannskap.
Dette må vi være veldig fornøyd med. Innkjøp til Molokroken er foretatt av Kurt, Marit og
Heidi til dugnadssøndagene. Sommervikarene har handlet og vasket selv.
Det har også vært arrangert et kurs i kafedrift på Molokroken i regi av Kurt Vidar i 2018.
Tusen takk til de av medlemmene som stiller opp, mange flere ganger i terminen.
Utleie.
Molokroken er fortsatt attraktiv som utleieobjekt, og det har vært utleid 26 ganger i 2018,
derav 4 ganger til medlemmer. I 2017 hadde vi utleid 44 ganger.
Vedlikehold mv.
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Det er lagt ny vannledning og varmekabel til Molokroken. Dette var veldig bra. Nøkkel lånes
fortsatt ut mot kvittering på Thon hotell. Det store vaffeljernet som ble kjøpt inn for tre år
siden fungerer fortsatt godt, men begynner å steke ujevnt. Det bør budsjetteres med nytt
vaffeljern. Det er rundvasket 1 gang av Marit, Åse, Carina og Heidi. Vi ønsker oss mindre
plasskrevende stoler og bord. Det er behov for å utbedre toalettet.
Bliksvær skole.
Utleid 21 døgn i 2018, ingen dager i 2017.
Ansvar for utleie av Molokroken
Katharina Fagertun overtok ansvaret for utleie i høst etter Marit. Katharina har også tatt
ansvar med å vaske etter utleie mot at hun får betalt og da slipper de som skal ha kafé å vaske
før kafévakten

Marit Lund, Katharina Fagertun og Heidi Solvoll Nilsen

Foto; Ingeborg Tagneraas

Kystlaget Salta – Årsberetning for 2018 - Side 22 av 32

Årsmelding 2018 for Håndverksgruppa
Dette året har det ikke vært noen aktiviteter i regi av håndverksgruppa. Vi forsøkte å få satt
opp et nytt kurs i neversveiping, men det lot seg ikke gjøre å få lærer til dette kurset i år. Nytt
kurs har vært etterspurt og vi vil derfor prøve å få til et nytt kurs i på et senere tidspunkt.
Det har vært vanskelig å få til aktiviteter i gruppa pga. manglende lokaler. Vi ser nå fram til at
Allaktivitetsrommet på Litjbrygga skal bli ferdig, da dette vil gi håndverksgruppa gode
muligheter for å holde møter og kurs både for egne medlemmer og eksterne, slik at vi på
denne måten kan formidle ulike sider ved kystkulturen som hittil ikke har fått så mye
oppmerksomhet.
Hanne Seljesæter

Foto; Ingeborg Tangeraas

Årsmelding for Færingen 4H 2018
Klubben har hatt 18 klubbkvelder i år.
Inne-klubbkvelder har vært på Rødbrygga. Som betaling for å ha klubbkveldene på
Rødbrygga har alle medlemmer ansvar for kafedriften på Molokroken hver sin lørdag. Vi har
samarbeidet med kystlaget Salta om fisketur med Faxsen, seiltur med Hæringen og
familiedagen Ut mot havet i juni.
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Aktiviteter vi har hatt: Juleverksted (i 2017), Ski og aking på Bestemorenga, bowling, fisketur
med Faxsen, seiltur med Hæringen, to kvelder med pizzabaking i Margitstua på 4H-gården og
isfiske på Vatnvatnet. I tillegg har det vært klubbkvelder med prosjektarbeid, forberedelse til
høstfest og forberedelser til årsmøtet.
Vi har laget hettegensere med logoen til klubben og gjort ferdig klubbrommet.
Helgeaktiviteter:
Ut mot havet 9. juni på Rødbrygga. Vi arrangerte krabbeleting i fjæra.
Høstfest 28. oktober.
Klubben hadde også planlagt en overnattingstur til Finnvali i Juni, men det var for kaldt og
mye snø til at vi kunne telte.
Deltagere fra klubben på fylkes- og landsaktiviteter:
Fem fra styret deltok på DAF-kurs: Henning, Trygve, Celine, Amalie og Ragnhild.
Henning og Trygve deltok på fylkesårsmøtet.
Henning, Celine og Ragnhild deltok på landsleir i Stavanger.
En del av medlemmene var påmeldt regionleir på Givær i juni, men det ble avlyst pga. uvær.
Klubben har hatt 12 medlemmer i år.
Styre:
Leder: Ragnhild Kvavik
Nestleder: Amalie Mannsverk
Sekretær: Kaja Ramskjell Karlsen
Kasserer: Trygve Kvavik
Styremedlem: Henning Olai Hansen Skaldehaug
Klubbrådgivere: Eva Helliksrud og Grete Nytrøen Kvavik
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Foto; Ingeborg Tangeraas

Kursrapport 2018

Kystlaget Salta arrangerte i 2018 fem kurs på totalt 269 kurstimar, med støtte frå
Studieforbundet kultur og tradisjon.
-Skifte akterlott og båtbord åttring - vår 2018
-Vedlikehold Nordlændingen - vår 2018
-Seilkurs med Vestfjordseilas
-Lofotfiske med Nordlændingen - vår 2018
-Klargjøring og seiling med åttringen Hæringen - vår 2018
I alt 21 deltakarar deltok på kursa.
Trond Bliksvær
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Foto; Ingeborg Tangeraas

Informasjon om Bodøsjøen Nettverk.

Initiativet til nettverket kom fra Lisbeth Meyer ved Nordlandsmuseet. Hensikten var å gjøre
museumsområdet mer attraktivt ved å skape mer liv og aktivitet i Bodøsjøen.
Opprinnelig ble 6 organisasjoner invitert til å delta i en uformell gruppe.
Det viste seg etter hvert at nettverket måtte formaliseres for å kunne stå som søkere til midler
fra ulike bidragsytere.
Bodøsjøen Nettverk er derfor registrert som frivillig forening i Brønnøysund. Styret i
foreningen består av representanter fra 8 deltakende foreninger.
Foreningene er: Kystlaget Salta, 4 H, Landbrukspensjonistene, Nyholmen Skandses
Compagni, Husflidslaget, Nordlendingens venner, Bodø museum, Bodvin Vikinglag og
Nordlandsmuseet.
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Nettverkets første store prosjekt er oppføring av et storbåtnaust i Bodøsjøen som skal være
vinteropplag for fembøringen Nordlændingen fra høst til vår. I sommerhalvåret skal det være
et allaktivitetshus for alle tilsluttede foreninger.

Status på prosjektet så langt er at naustet er tegnet av Ole Selvær, søknader er sendt til diverse
mulige bidragsytere, dispensasjoner og rammesøknad er godkjent, materialer fra Anna
Karoline-bygget er rensket på dugnad og det som kunne brukes er tatt vare på, tømmer er
innkjøpt og ligger klart til saging på Vatnvatnet.
En rekke medlemmer fra samtlige foreninger har deltatt på dugnader i sommer og høst for å
renske materialer. Lisbeth Meyer har organisert dugnadene og deltatt på samtlige selv.

Man håper å komme lengst mulig med oppføring av naustet i løpet av 2019 og forventer at det
skal være ferdig i løpet av 2020. Informasjon om dugnader vil komme på FB og Saltas
hjemmesider.
Ingeborg Tangeraas
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5 Rapport fra styret
5.1 Generelt
Nyholmen kystkultursenter.
Arbeidet med realiseringen av kystkultursenteret går ufortrødent videre, og blant det viktigste
som har skjedd innenfor dette prosjektet i 2018 var at vi fikk tilskudd fra Bodø Havn til å
kjøpe inn materialer for å sette i stand vestveggen på Lillebrygga. Det er også lagt ned mye
arbeidet for å realisere allaktivitetsrommet på Lillebrygga. Takk til arbeidsgruppa!
Miljøarbeid i kystlaget
Kystlagets styre har bestemt at laget skal søke om å bli miljøsertifisert virksomhet. Dette er
direkte oppfølging av landsstyrevedtaket om miljøarbeid i Forbundet Kysten og er viktig for å
vise at vi som frivillig aktør går foran og tar ansvar for miljøet. Vi har arrangert
strandryddeaksjon på Store Hjertøya i vår, i tråd med at vi sammen med kajakklubben, 4H og
Bodø kommune sagt at vi skal ta ansvaret for å rydde strendene på øya gjennom aksjonen
«Adopter en strand» i regi av Hold Norge Rent.
Offentlige høringer.
Styret i kystlaget mener det er viktig å jobbe for å synliggjøre lagets rolle som samfunnsaktør
og målbærer for materiell og immaterielle kystkultur- og verdier, og har derfor som
målsetting å levere høringsuttalelser på de offentlige høringer som grenser opp mot våre
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interesseområder. Laget har i løpet av aktivitetsåret 2018 levert høringsuttalelse til 2
offentlige høringer. Disse er høring om aktiviteten på langskjæret og høring om forprosjekt til
ny by.
Nettverk Bodøsjøen.
Denne oppgaven vil være en viktig del av kystlaget Saltas aktiviteter i årene fremover, og
styret har tro på at den relasjons- og omdømmebygging vi gjør i denne forbindelsen vil ha stor
betydning for laget i fremtiden. Et konkret «produkt» av samarbeidet vil være at vi får bygget
et storbåtnaust i Bodøsjøen.
Jubileumskomiteen
Kystlaget Salta er 30 år i 2019, og det ble nedsatt en jubileumskomite til å ta seg av
planleggingen av jubileumsaktiviteter. Jubileumskomiteen består av Arne Andreassen, Leif
Sjøby, Hanne Seljesæther og Arne Neraas. Komiteen er kommet godt i gang med sitt arbeid.
Kursvirksomheten.
Et viktig oppdrag for et kystlag er å videreformidle kunnskapen om materiell og immateriell
kystkultur, og derfor har det vært et gjennomgående fokus på å arrangere kurs. Vi er stolte av
at laget også i 2018 arrangerte flere åpne kurs med støtte fra Studieforbundet Kultur og
Tradisjon.
Medieomtaler.
I forbindelse med vårt engasjement for strandrydding ble styreleder sammen med en
representant for Færingen 4H intervjuet til radioprogrammet Naturens verden i NRK P1.
Kystlaget har, sammen med Bodø Kajakklubb adoptert stendene på Store Hjertøya, fra
paradisbukta og nordover til Skipsholmen.
Salta fikk også et fint medieoppslag i sommer da Nettverk Bodøsjøen var i gang med rensing av
materiell fra det gamle bygget til Anna Karoline. Planene for fembøringsnaust og
kystkulturaktiviterer for byens befolkning ble presentert under overskriften: Vil bygge enda mer
på museumsområdet i Bodøsjøen.
Salta fikk også oppslag på Forbundet Kystens sider i forbindelse med æresdiplom til Grete i
Færingen 4H og båtbygger Ulf Mikalsen som donerer tre ranaspisser til 4H-klubbene i Bodø.
Vi fikk også et fint innslag i BodøNu i forbindelsen med vår deltakelse på Kjerrringøydagan.
Ole Selvær skrev en meget god kronikk om Bodøs 1000 års-sted, som kom på trykk i Avisa
Nordland.
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Andre aktiviteter.
Vi har lagt vekt på å ha et godt samarbeid med Bodø Havn gjennom hele aktivitetsåret, og vi
Havnedirektøren inviterte de ulike aktørene på Nyholmen til et samarbeidsmøte den
28.november deltok Ingeborg Tangeraas og Kurt Vidar Nilsen fra kystlaget
På grunn av høye kostnader knyttet til regnskapsførsel besluttet styret før sommeren å si opp
avtalen med regnskapsfører og overta regnskapet selv. Det ble inngått avtale med Poweroffice
i Bodø, som innebærer at vi får sponset all bruk av det web-baserte regnskapsprogrammet
Poweroffice Go. Konverteringen av regnskapet til Poweroffice Go ble et stort løft for flere av
lagets medlemmer, og det er ved årsskiftet brukt mer enn 200 timer dugnad blant annet til å
registrere inn bilag i systemet. Jobben er enda ikke fullført ved årsskiftet, og vi antar at det
fortsatt vil kreve opp mot 100 timer i løpet av januar og februar for å bli ferdig.
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Det er som kjent kafedriften på Molokroken, sammen med utleie av lokalet der, som i store
trekk finansierer alle lagets aktiviteter. Det er derfor viktig at lagets medlemmer stiller opp og
tar kafevakter.
5.2 Oppfølging av aktivitetsplan 2018
Aktivitetsplanen har i store trekk blitt fulgt opp. Vi har deltatt på de arrangementer som var
planlagt i den grad noen har hatt mulighet til å delta. Det meste av de arbeidsoppgavene som
lå i aktivitetsplan 2018 er enten forsøkt gjennomført eller gjennomført. Aktiviteten i laget
foregår på medlemmenes fritid – det er verdifull tid som skal gi oss positiv energi og fine
opplevelser.
6 Sluttord
Aktivitetsåret 2018 har vært et godt arbeidsår, med høyt aktivitetsnivå. Styret har fungert
meget godt, og det er morsomt å se at det gror i aktivitetsgruppene. Alle styrerepresentanter,
inkludert vararepresentantene har vært til stede i stort sett alle styremøtene gjennom året.
Styret benytter anledningen til å takke alle som på en eller annen måte har bidratt til
formidling av materiell og immateriell kystkultur i laget, bidratt på dugnader, vært med på
lagsturer og bidratt med trivelig samvær for alle.
Stort eller lite, «mange bekker små…»
Tusen takk alle sammen!

Kurt Vidar Nilsen
Leder sign.

Ingeborg Tangeraas
Nestleder. sign.

Svein-Roald Kristiansen
Styremedlem sign.

Sissel Storteig
Styremedlem sign.

Randi Ulvøy
Sekretær sign.
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Årsplan for Kystlaget Salta 2019
Saltas 30-årsjubileum
Styrets forslag til årsmøtet

Måned

Dato

Aktivitet/ arrangement

Januar

22

Styremøte på Rødbrygga

Februar

18
28

Styremøte på Rødbrygga
Årsmøte på Folkets Hus inkludert markering av 30-årsjubileet og
årsmøtemiddag

Mars

11
13
14-17
29

Styremøte på Rødbrygga 18.30
Aktivitetsledermøte på Rødbrygga
Råseilseminar og Lofotfiske
Pubkveld på Molokroken

April

5-7
8
26
30

Landsmøte og jubileumsfeiring Forbundet Kysten 40 år
Styremøte på Rødbrygga
Medlemsmøte med tema. Boknafiskservering.
Tirsdagsseilasene begynner

Mai

6
11
17
25

Styremøte på Rødbrygga
Strandryddedag Hjertøya (nasjonal strandryddedag er 4.mai)
Kystlaget Salta deltar i borgertoget
Medlemskveld på Rødbrygga. Ny redningsbåt Odd Fellow III

Juni

3
22
28-30

Styremøte på Rødbrygga
Åpning av Norsk jektefartsmuseum i Bodøsjøen
Vestfjordseilasen. Skottpeisingen

Juli

7-14
19-22

Vinden drar på Krokholmen
Kystens Landsstevne i Trondheim

August

24
23-25
26
31

Strandrydding Hjertøya
Trebåtdagan på Rognan
Styremøte på Rødbrygga
Barnas kystdag/ Ut mot havet. Arctic Filharmoni, m.fl. Nyholmen

September

4
7
9-15
14
?
21

Aktivitetsledermøte på Rødbrygga
Pubkveld på Molokroken
Kulturminnedagene
Gøy på landet og Åpent Båtloft med aktiviteter på 4H-gården
Medlemstur til Støtt?
Jubileumsfest

Oktober

7
18

Styremøte på Rødbrygga
Kulturnatt i Bodø. Molokroken arena.

19
27

Medlemskveld på Rødbrygga. Servering.
Høstfest for Færingen 4H. Rødbrygga

November

4
23

Styremøte på Rødbrygga
Lutefiskaften på Folkets hus

Desember

1
11

Nissefest på Rødbrygga
Styremøte med juleavslutning

13

Styremøte på Rødbrygga

10
27

Styremøte på Rødbrygga
Årsmøte 2020

2020
Januar
Februar

