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Foto: Kristin Norli
Det nye styret i kystlaget

D

a var det plutselig gått et år til
og vel så det!
Styret takker for tilliten videre
og takker avtroppende Trond for
samarbeidet så langt, samtidig som
Ingvild ønskes velkommen som nytt
varamedlem.
I året som gikk skjedde det mye
positivt.
Stiftelsen av Færingen 4 H er vel
det som gir det største framtidshåpet for kystlaget.
Oppstarten av Wichmannen på
Rødbrygga var også en milepel
som mange har satt stor pris på.
20-årsjubileet ble gjennomført i
november med lutefisk på Gamle
Salten med flott underholdning fra
trekkspillklubben.
Årsmøtet i februar ble gjennomført
på rekordtid, noe som ikke minst
skyldes tidligere styrers grundige
arbeid med en aktivitetsplan som
rulleres fra år til år.
De største utfordringene i år blir å
iverksette etter beste evne de tiltak
som framgår av aktivitetsplanen.

Det gjelde i første rekke Rødbrygga
som vi i første omgang skal utvikle
til et klubbhus for laget. Der vil trenges flere hender etter hvert.
Andre større prosjekter er Bliksvær
skole som vi skal forsøke å gjøre
mer attraktiv for alle ved å oppgradere kjøkken og inventar.
Båthavna skal skifte ut Hæringenbrygga.
Eller håper vi at alle båtene skal bli
mye brukt i sommer.
Det er ellers mange prosjekter å
henge fingrene i for den som har
lyst.
En liten melding til de som har lyst
til å være litt mer aktive som medlemmer:
Sjekk aktivitetsplanen – ta kontakt
med en av aktivitetslederne eller
en i styret - så vil vi prøve å få til et
opplegg.
Til slutt vil jeg nevne Forbundet
Kystens rokampanje som startet på
Rognan. Vi vil etter hvert arrangere
Roknappen og håper at alle som
kan eller vil lære å ro stiller opp.
God sesong!
Per K.

Molokroken båthavn
Ledige båtplasser:
Kystlaget har ledig 2 plasser til tradisjonell småbåt ved Molokroken båthavn. Søknad sendes styret i kystlaget.
Flytebrygger til slags:
Kystlaget Salta tilbyr medl. i laget å overta 2 stk flytebrygger (Hæringen/
brygga): Om tilstand av bryggene og evt. avhenting: Ta kontakt med bryggesjefen på tlf. 41514572
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Vi gratulerer

Tirsdags-seilas
Hver tirsdag hele sommeren.
Egen båt, eller bli med som mannskap på Hæringen.
Oppmøte ved båten før kl. 1800. Klær etter været.
Redningsvest er påkrevet!
Aktivitetshelg på Rødbrygga 12.-13. juni
Se egen notis. Kontaktperson: Arne Andreassen
Barnas Kystdag 19. juni
Barnas Kystdag og åpning av Bodøs nye havn.
200-års jubileum Nyholmen Skandse 20. juni

Alf Pedersen ble 85 år 3. juni

Vestfjordseilasen og Skottpeisingen 24.-27. juni
Hæringen og Nordlændingen deltar. Faxsen går som følgebåt.
Påmelding Faxsen: 951 26 125 eller e-post: faxsen@salta.no
Pris Faxsen: kr. 550,- T/R inkl. middag og overnatting. Ta med tørrmat.
Forbundet Kystens Landsstevne, Foldvik 15.-18. juli
Bryggepub på Bliksvær fredag 9. juli
Samseiling fra Bliksvær 10. juli
Faxsen har avgang fra Bodø 9.juli kl. 1700 til Bliksvær. Pris kr. 3.225,- pr. person, inkl. mat.
Se også egen info. Påmelding Faxsen: 951 26 125 eller e-post: faxsen@salta.no
Trebåtdagan på Rognan 26.-29. august
Medlemsmøte Rødbrygga 7. oktober
Lutefiskaften 19. november

Nytt styremedlem
Ingvild Greve Alsos
1. Hva er dine hovedoppgaver i
styret?
Jeg har ikke noen faste oppgaver
ennå, men jeg bor på Kjerringøy
og ønsker å knytte aktivitetene her
tettere til kystlaget Salta.
2. Hvilke kystlagsaktiviteter er
du med på?
Jeg er fast mannskap på fembøringen ”Kjerringøy” og åttringen
”Kierlingen”. Jeg bruker å delta på
Forbundet Kystens Landsstevne,
Trebåtdagan på Rognan, Vestfjordseilasen og er med på fiske i
Lofoten hver vår. På Landsstevnet
i Bodø i 2006 fikk jeg prisen for
beste håndverker på grunn av mitt
arbeid med veving av båtryer.

Foto: Ulf Mikalsen

3. Hvor lenge har du vært
medlem av kystlaget?
Siden starten i 1989.
4. Hvorfor og hvordan ble du
med i kystlaget?
Gjennom min interesse for kystkulturen generelt og for Kjerringøy
Handelssted med alle de fine bygningene og båtene der.

5. Noe annet du ønsker å tilføye?
Det er et viktig at kystlaget markerer seg på mange ulike måter i
forhold til omverdenen for å synliggjøre hvilken verdi kystkulturen har.
Guri Moe
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Bliksværgruppa

B

liksværgruppa består av:
Johan Lind, Knut Kaspersen,
Trond Heggelund og Marit Lund.
Planer for skolen på Bliksvær
Gruppa ønsker å gjøre skolen til et
hyggeligere og mer sosialt turmål.
Den skal også bli et bra overnattingssted for båtfolk på gjennomreise. Det er allerede både vaskemaskin og dusjer der. Planen framover
er å sette inn et ”nytt” kjøkken med
kjøleskap og oppvaskmaskin på det
gamle lærerværelset der flere kan
lage mat sammen. Det er en del
rørleggerarbeid som må gjøres. Fra
kjøkkenet vil de åpne opp og lage
dør til klasserommet som er tenkt
møblert med spisebord og stoler/
evt benker. To mindre rom skal
innredes med familiekøyesenger,
og med evt. løse madrasser i tillegg
kan grupper på 15 – 20 personer
overnatte på skolen. Tak og vegger
flasser og trenger skraping, sparkling og maling.
Framdrift
Det har vært problemer med framdriften pga. sykdom, men det gamle
kjøkkenet er nå demontert og det er
laget døråpning mellom nytt kjøkken og klasserom/spiserom.
Et brukt kjøkken er kjøpt inn og skal
hentes i begynnelsen av juni.
Gruppa tror de planlagte arbeidene
kan bli ferdig i løpet av juli.
Vil du være med?
Gruppa vil gjerne ha med deg som
har lyst til å være med i dugnadsgjengen. Er du rørlegger? Da trenger vi deg. Vi trenger også deg som
kan skrape, sparkle og male.
Kontakt: Trond Heggelund
Mobil: 41514572 trond58@start.no
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Aktivitetshelg Bliksvær 7. - 9. mai

F

axsen gikk ut fredag kveld, med
sein ankomst. Hadde med seg
et stort lass material som skal brukes til utvidelse av kai-anlegget på
Faxenbrygga. Materialen er gammel spunsvegg som ble til overs fra
kai-anlegget i Bodø.
Vi startet på oppussing av skolen.
Etter avtale med Bliksværgruppens leder, Johan Lind, ble det
laget ny døråpning og satt inn dør
mellom skolerommet og tidligere
oppholdsrom for lærer. Hugo var
primus motor for det. Alle vinduer
og tak ble skrapt. Det må antagelig
skiftes 2 vinduer som er pill råtne.
Skolebøkene er tatt bort og lagres

i garderobeskapet. Odd-Einar
malte vindskiene mot veggen, dog
manglet litt maling. Karstein sto for
hagearbeidet.
Det gjenstår mye arbeid; maling
av alle rom, tak, vegger og vinduer,
montering av ny kjøkkeninnredning
i tidligere oppholdsrom for lærer.
Johan har oversikt over det.
Det er også planlagt innkjøp av en
del senger, bord og utemøbler.
Ellers ble det tid til en fisketur og
grilling. Hyggelig tur og mye arbeid.
De som var med:
Odd-Einar, Åse, Hugo, Richard,
Dagrun, Per, Marit, Børre, Karstein
og Marit

Foto: Arne E. Neeraas

Aktivitetshelg på Bliksvær

4H prosjektet på Bliksvær
28. mai var styret i Salta på helgetur til Bliksvær med Færingen 4H.

Foto: Odd Einar Harberg

Færingen skal planlegge og lage
uteplass/gapahuk med ildsted og
spiseplass på skolens område.
Guri Moe

Fotokonkurranse: Folk & Fartøy
Bli med på fotokonkurranse 1. juni - 1. september 2010
Norsk Forening for Fartøyvern inviterer alle til å være med på fotokonkurranse. Tema er vernede fartøy
og mennesker i mangfoldige opplevelser!
Fotoene må ha høy oppløsning og god kvalitet (jpg-fil). Foto og kontaktinformasjon sendes til post@
norsk-fartoyvern.no. Premien er et gavekort på kr. 3000,-.
Vinneren annonseres på årsmøte til Norsk Forening for Fartøyvern i oktober 2010 og vil bli kontaktet av
foreningen. Mer info på: http://www.norsk-fartoyvern.no
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En begivenhet i kystlagets historie!

T

orsdag 21. januar inviterte
motorgruppa på Wichmann,
kaffe og pepperkaker for å
markere at vi nå er i gang med
etableringen av ei motorsamling i kystlaget. Det var klart
for offisiell start av kystlagets
nyrestaurerte stolthet. Og så
mye folk som kom. Tror nesten
ikke det har vært så mange
innom på Nyholmen på år og
dag. Bortimot 30 personer
var innom i løpet av kvelden,
kvinnfolk som kar. Kaffen og
pepperkakene forsvant mens
Wichmannen gikk som ei
klokke, som det heter. Nostalgi
er ordet som passer best når
en skal beskrive en slik kveld.
Gammelmotoren – en Wichmann 20/40 – har ligget i deler
i mange år. Ingen vet hvor
lenge. I tre kvart år har ivrige
gammelmotor-entusiaster jobTorsdagskveld på Nyholmen
bet jevnt og trutt, hverdag som
helg. Hver enkelt del har blitt pusset, malt og stelt, før alt har blitt montert sammen igjen.
Utover vinteren og våren har motorgruppa jobbet videre med en 6-12 Sabb. Det jobbes også på en tosylindret
Marna, som er i privat eie. Juvelen i samlingen så langt er nok likevel en 8 hk Helseth, fra rundt 1920. Denne
motoren er spesiell, med bl.a. vann- og dieselinnsprøytning i samme spiss. Den har vært demontert i sine enkelte
faktorer, og i begynnelsen av mai var den satt sammen og malt. Målet er å få start på denne i løpet av året.
Motorgruppa er nå i ferd med å gli inn i sommermodus. Som avslutning fyrte vi i gang en 5-9 Sabb som er restaurert på tampen av sesongen. Vi er en fast gjeng på 5-6 mann, og har god plass til flere. Torsdager er fast dag,
men flere ukedager er tatt i bruk. Vi har egen kaffebu med varme. Om du som Auskarets utsendte bare stikker
innom, kan du også gjøre litt nytte for deg – her er mye messing som skal pusses!
					
Kristin og Arne H

5-9 Sabb

8 hk Helseth

Marna

12.-13. juni: Aktivitetshelg på Rødbrygga
Vi rydder og pynter "vårt" område
før Skandsen skal markere 200 års
jubileum.

Malerarbeid og mange oppgaver å
ta tak i - både ute og inne

Kaffe og vafler - kanskje blir det
ferskfisk og flatbrød på kaikanten
på lørdagskvelden.
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Hæringen

H

æringen er nå sjøsatt. Det
har vært gjort en god del med
båten. Etter at flere båtspiker på
akterlottet ikke ville mer under oppsettet i fjor høst ble båten gått etter
i saumen. Det ble funnet en god
del tilnærmet hodelaus saum som
ble skiftet. Båten er jo over hundre
år og trenger god pleie. Ellers er
seilene barket og klare for en ny
sesong og båten er bunnsmørt og
malt.
Tirsdagseilas
Har du lyst til å lære litt om å seile
sneseilrigget nordlandsbåt kan du
møte opp i kystlagets småbåthavn
ytterst på moloen. Du ser båten fra
Molokroken kafe. Ta med redningsvest klær etter været og litt mat.
Båten trenger nye og yngre brukere. Vi litt eldre lærer villig bort det
vi kan. Oppmøtet er kl 18.00, helst
litt før. Vi somler ikke unødig når vi
er klare.
Vestfjordseilasen
I fjor ble Hæringen slått på målstreken av ”Spilbak” fra Sørvågen etter
at etter at vi hadde innhentet dem
jevnt og trutt etter en heller dårlig
start. Vi var til og med foran. Hendelsen er ikke glemt og motiverer
til å stille på ny til start. Prosessen
med å samle mannskap er allerede
i gang. Hvis du har utholdenhet,

Foto: Olav Arnt Larsen
Hæringen klar for sjøsetting

spesielt mht til å ro om nødvendig
ved lite vind er dette noe for deg.
Ta kontakt med Raymond Andreassen på tlf 90087873. Seilasen går
fra Nordskott til Kabelvåg lørdag
27.06. Avreise fra Bodø er fredag
26. og retur fra Lofoten 28.6. Vi har
prima følgebåt, nemlig ”Faxsen”.
Hvis de holder samme standard
som i fjor kan mannskapet vente
seg nystekt sei på romluka.
”Ragnhilds draum”

Helga etter er Hæringen invitert
til å være med som statist, dvs
vikingeskip, i sagaspillet på Skjerstad.   Her blir vi med fra fredag 2.7
til søndag 4.7. Ta kontakt med Olav
A. Larssen hvis du er interessert i å
være med. Telefon 90637240

tlf. 95126125 dersom du vil ha
e-post når vi trenger mannskap. Vi
håper å få arrangert maskinistkurs
med utgangspunkt i Wichmann
20/40 som står på Nyholmen. Den
er nesten identisk med motoren
som står i Faxsen - bare litt mindre
dimensjoner.
Vi er tildelt 275.000,- kr. fra riksantikvaren. Dette er penger som er øremerket vedlikehold og reparasjoner
og kan ikke brukes til den daglige
drift. Vi har behov for å bygge opp
kapital til neste 5-årskontroll som
er i 2011. Derfor er inntektene fra
charterturene svært viktig for oss.

Å være med på Faxsen dreier seg
langt fra bare om arbeid og økonomi. Mest av alt er det mange
trivelige turer og opplevelsr, og ikke
minst treffer man mange hyggelige
folk. De fleste av gjestene våre er
interessert i Faxsens historie og
arbeidet vi gjør. Gleden over fiskefangsten og ikke minst uventede
naturopplevelser som havørn eller
hval. Vi har en fantastisk skjærgård
rett utenfor moloen - bli med du
også!

Vakt
Har du lyst til å ta ei vaktuke i
sommer? Ukene som er ledige er:
28-31, 34-36 og 38-39.

Nytt fra Faxsen

V

i er godt i gang med den
travleste chartersesongen for
Faxsen. Vi er avhengig av inntektene vi får fra charterturene, og i
disse 5 - 6 hektiske ukene i mai og
juni hvert år legger vi grunnlaget
for videre drift av båten. Det kan
bli mange turer på enkelte, så vi
håper de som har lyst kan hjelpe
til med å få gjennomført turene. Bli
gjerne med som ekstra mannskap
på turene, så gir vi opplæring som
maskinist, dekksmannskap eller i
byssa. Du kan hjelpe gjestene med
fisking. Her er også mulighet til å
praktisere språkkunnskapene. Gi
beskjed på faxsen@salta.no eller
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Roald Amundsen - Lost in the Arctic

Foto: Arne E. Neeraas

Foto: Rita Jakobsen
Mannskapet gjør seg klar

Regissøren Rudolph Herzog inspiserer "Kvitholmen"

D

okumentaren om Roald
Amundsen og søket etter
Latham 47 - det franske flyet med
Amundsen om bord som forsvant
i Barentshavet i juni 1928 - hadde
premiere på den norske ambasaden i Berlin 13. februar. Filmen
åpner med at den norske fiskebåten ”Kvitholmen” i 1933 får opp
det de tror er en vinge fra et fly når
de fisker ved Bjørnøya. Lina som
holder vingen slites av under vekta,
men skipperen setter en posisjon i
kartet. Denne posisjonen er utgangspunktet for et omfattende søk
etter rester fra Latahm 47 fra 24.
august til 5. september 2009.
Et område på 35 kvadratnautiske
mil (120 kvadratkilometer) nordvest av Bjørnøya ble finkjemmet
med det ypperste som finnes av
undervannsteknologi, uten resultat.
Ekspedisjonsleder Rob McCallum uttalte etter ekspedisjonen:
Det er to muligheter: Enten er våre
data om posisjonen der fiskebåten
Kvitholmen så vrakgods flyte opp i
feil, eller så har restene av Latham
bitt fanget i en trål og dratt ut av det
området vi søkte i.
I rollen som ”Kvitholmen” finner vi
MK Faxsen og med et mannskap
fra Kystlaget Salta. Via Luftfartsmuseet i Bodø ble vi kontaktet av
produksjonselskapet Context TV i
Berlin som står bak filmen. I noen

hektiske dager i september ble
Faxsen ”bygget” om til ”Kvitholmen”
Moderne utstyr ble kamuflert, navn
og nummer ble skiftet ut, Svineryggen ble hvit og det ble bygget en
maskinkjeising i forkant av rorhuset.
Mannskapet ble utstyrt med ”gamle” klær fra Løvold og fiskeutstyr ble
hentet på brygga i Bliksvær. Regissøren Rudolph Herzog var godt
fornøyd med resultatet. Tirsdag 8.
september ble opptaket utført uten-

for Hjertøya i til dels dårlig vær.
Resultatet kan du se her:
http://www.context.tv/flash/videoplayer.php?id=37. Her finner du en
”trailer” på Roald Amundsen – Lost
in the Arctic.
Oppdraget var en morsom avveksling til våre vanlige charterturer.
Arne E.

Foto: Arne E. Neeraas
Kristin "maler" svineryggen.
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Samseiling til Gratangen

K

ystlaget Salta, Faxsen og Nordlændingen inviterer til bryggepub på Bliksvær fredag 9. juli.
Lørdag starter vi nordover.
Faxsen starter med å gå rett til
Henningsvær. Søndag fortsetter
turen opp mot Vesterålen, med
besøk bl.a. på Skipnes og Nyksund.
På tirsdag ettermiddag satser vi på
å være i Bjarkøy.

Onsdag går turen videre til Grovfjord,
Nordlændingen har valgt ei noe
kortere rute og håper at det skal bli
forhold for å seile en del underveis.
Vi går til Kjerringøy lørdag og videre
til Nordskot på søndag. Målet mandag er ikke fastlagt.
Vurderer Straumshavn(uthavn),

Tranøy eller Skrova.
Tirsdag er det kystdager på Offersøy der vi er ønsket velkommen.
Onsdag møtes vi i Grovfjord før
felles seilas til Foldvik/Gratangen
på torsdag. Etter kyststevnet planlegger Nordlændingen å bruke ei
uke på returen til Bodø, sannsynligvis via Lofoten.

Foto: Rita Jakobsen
Øysteinfjord skal også til Gratangen

MK Faxsen Bodø - Gratangen

Sted
Bodø
Bliksvær
Henningsvær
Skipnes, Øksnes
Nyksund, Øksnes
Bjarkøy
Grovfjord via Harstad
Foldvik, Gratangen
Sum distanse tur

distanse
(n.mil)

8,6
53
49
15,5
43,5
31
12
212,6

timer minutter
1
7
7
2
6
4
1
30

15
30
0
15
15
30
45
30

ankomst
fredag
lørdag
søndag
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag

9. jul.
10. jul.
11. jul.
12. jul.
13. jul.
14. jul.
15. jul.

0900
1630
1700
1500
1800
1630
1400

fredag
lørdag
søndag
mandag
tirsdag
onsdag
torsdag

avgang
9. jul.
10. jul.
11. jul.
12. jul.
13. jul.
14. jul.
15. jul.

1700
0900
1000
1000
1000
1000
1200

søndag

avgang
18. jul.

1230

19. jul.

0830

MK Faxsen Gratangen - Bodø

Sted
Foldvik, Gratangen
Offersøy, Lødingen
Vestbygd
Bodø
Sum distanse retur
Sum distanse hele turen

distanse
(n.mil)

53
73
126
339

timer minutter

7
10
18

30
30
0

ankomst

søndag
mandag

18. jul. 2000 mandag
19. jul. 2100
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Referat fra årsmøtet 2009
Molostua 25. februar 2010.
Det var 40 stk til stede på årsmøtet.
Sak 1: Åpning:
Lederen i Kystlaget Salta Per Kristian Lund åpnet møtet med å ønske alle velkommen.
Leif Sjøbu ble presentert som møteleder. Han gikk gjennom sakslisten og det var ingen merknader til denne.
Vedtak: Sakslisten godkjent. Enstemmig vedtatt
Sak: 2. Møteleder og sekretær:
Vedtak: Leif Sjøbu ble valgt til møteleder og Ester-Lovise Kristiansen ble valgt til sekretær.
Protokollen underskrives av Hermann Eliassen og Frode Kletteng
Vedtak: Forslag på møteleder, sekretær og to til å underskrive protokoll godkjennes. Enstemmig vedtatt
Sak: 3. Beretning 2009:
Beretning ble sendt ut på mail eller pr. post i forkant av årsmøtet til alle medlemmer. Årsmøtepapirene ble også
lagt ut til gjennomsyn hos Bodø Øyelegesenter i Sjøgata 1 samt på Arne Andreassens kontor i postgården. Det
ble oppfordret at medlemmene hadde lest denne og gjort seg kjent med innholdet på forhånd da denne ikke ble
lest opp på årsmøtet. Det kom ingen innspill på beretningen under årsmøtet.
Vedtak: Beretningen for 2009 godkjennes!
Sak: 4. Regnskap 2009 med rapport fra revisor:
Regnskap 2009 med resultatregnskap og balanse sant noter til regnskapet, og revisjonsberetning ble sendt ut før
årsmøtet. Leder Per Kristian Lund orienterte kort om resultatet. Det kom ingen innspill fra salen.
Vedtak: Regnskap godkjennes for 2009
Sak: 5. Innkomne forslag:
Vedtektsendringer:
§1. FORMÅL
Kystlaget SALTA står tilsluttet Forbundet KYSTEN og skal arbeide for å fremme de lokale kystkultursamarbeid i
samsvar med landsforbundets og fylkeslagets vedtekter og arbeidsmål. Det legges vekt på:
bevaring og bruk av tradisjonelle fartøy, miljøer og gjenstander som er spesielle for distriktet, tradisjonelt håndterk
og tradisjoner med tilknytning til den lokale kysthistorie.
samarbeid med kommunen, lokale museer, foreninger, skoler og private om aktuelle kulturvernoppgaver.
Paragraf 1 endres til:
§1. FORMÅL
Kystlaget SALTA står tilsluttet Forbundet KYSTEN og skal arbeide for å fremme de lokale kystkultursamarbeid i
samsvar med Forbundet KYSTENs vedtekter og arbeidsmål. Det legges vekt på:
bevaring og bruk av tradisjonelle fartøy, miljøer og gjenstander som er spesielle for distriktet, tradisjonelt håndterk
og tradisjoner med tilknytning til den lokale kysthistorie.
samarbeid med kommunen, lokale museer, foreninger, skoler og private om aktuelle kulturvernoppgaver.
Begrunnelse: Nordland fylkeskystlag ble vedtatt nedlagt på årsmøte 12. april 2008.
§4. ÅRSMØTET
Fra:
Årsmøtet vedtar dagsorden med almnnelig flertall. Årsmøtet behandler og gjør vedtak i de sakene som er ført opp
på den vedtatte dagsorden.
Årsmøtet skal:
Behandle styrets beretning for foregående år
Behandle lagets regnskap for foregående år
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Behandle eventuelle innkomne forslag
Behandle styrets forslag til budsjett og/eller
arbeidsplan for kommende år
Gjennomføre valg av styre, revisor og valgkomite.
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når
flertallet av styrets medlemmer eller minst 1/3
av lagets medlemmer forlanger det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de(n)
saker som var årsak til innkallingen. Innkallingen skal skje skriftlig med samme frister
som for ordinært årsmøte.
Protokoll fra årsmøtet, eventuelt ekstraordinært årsmøte, sendes Forbundet KYSTEN.
Endres til:
Årsmøtet vedtar dagsorden med alminnelig
flertall. Årsmøtet behandler og gjør vedtak i
de sakene som er ført opp på den vedtatte
dagsorden.
Årsmøtet skal:
Godkjenne innkalling
Behandle styrets beretning for foregående år
Behandle lagets regnskap for foregående år
Behandle eventuelle innkomne forslag
Behandle styrets forslag til budsjett og/eller
arbeidsplan for kommende år
Gjennomføre valg av styre, revisor og valgkoHugo og Odd Einar ble tildelt hedersbevis på årsmøtet.
mite.
Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når flertallet av styrets medlemmer eller minst 1/3 av lagets medlemmer
forlanger det. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle de(n) saker som var årsak til innkallingen. Innkallingen
skal skje skriftlig med samme frister som for ordinært årsmøte.
Protokoll fra årsmøtet, eventuelt ekstraordinært årsmøte, sendes Forbundet KYSTEN.
Revidert regnskap og godkjent beretning skal alltid sendes Forbundet KYSTEN sammen med protokoll fra ordinært årsmøte i laget.
Begrunnelse:
Forslag fra leder i Forbundet KYSTEN som reviderer forbundets mønstervedtekter for kystlag.
Forslag til beslutning: Styrets innstilling vedtas.
Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt av årsmøtet!
B: Endringer i prisberegning for båthavna
Styret gis fullmakt til å fastsette årlige leiepriser for båthavna. Halvparten av innskutte andeler sperres på konto.
Øvrige midler kan benyttes til oppgradering/vedlikehold av anlegget.
Begrunnelse: Leiepris har ikke vært justert på mange år og havna trenger utskiftning av en flytebrygge samt vedlikehold av fortøyninger. Vedlegg 2
Vedtak: Styrets innstilling ble enstemmig vedtatt!
C: Reviderte planer for Nyholmen Kystkultursenter
Opprinnelig var det forslag fra Arne Andreassen om at man reviderer noe av målsetningen med utbyggingen av
Rødbrygga. Planene med heissjakt og handicaptilgjengelighet legges foreløpig på is. I første omgang satser man
på toalettløsning og rømningsvei fra 2. Etasje. Se vedlegg 1.
På årsmøtet la Per Kristian Lund frem ny info i saken som var kommet dagen før årsmøtet. Det har vært en befaring med innleid fagpersonell som har gått igjennom 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 forandrer saken betydelig.
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Saken utgår på årsmøtet og et eventuelt nytt vedtak gjøres på et ektraordinært årsmøtet.
Det kom spørsmål fra salen om man visste om det ville forandre kravene om brannsikring dersom man gikk bort
ifra utleie til utenforstående til å gjelde kun ”vanlig lagsvirksomhet”?
Sak: 6. Aktivitetsplan 2010:
Aktivitetsplanen var på forhånd sendt ut til medlemmer og lagt ut for gjennomsyn. Det var ingen kommentarer eller
ønsker om endringer bortsett fra et spørsmål fra Leif Sjøbu om det var planer i Kystlaget Salta om gjennopptak
av Postskyssen fra Gildeskål til Bodø. Per Kristian Lund orienterte om at det i 2010 ikke var noen planer men at
det ikke var usannsynlig med et engasjement i saken i 2011. Da det ikke var noen Landstevner i Nord og dermed
bedre tid for gjennomføring av noe slikt.
Forslag til beslutning: Aktivitetsplan 2010 vedtas som forelagt årsmøtet.
Vedtak: Aktivitetsplan for 2010 ble enstemmig vedtatt.
Sak: 7. Budsjett 2010:
Styrets forslag til Budsjett 2010 er satt opp på eget ark. Budsjett 2010 er satt opp på grunnlag av tidligere års erfaringer og til Aktivitetsplan 2010 m.m. Det er i 2010 planlagt større investeringer og Per Kristian Lund orienterte om
bakgrunnen for dette. Det er bla. planlagt å skifte ut ei brygge i havna, det skal oppgraderes inventar på Bliksvær
skole. Arne Andreassen foreslo og fjerne inntekter kr. 10 000 som stod på budsjettpost på avd. Nyholmen. Da han
mener at dette ikke er mulig.
Forslag til beslutning: Budsjett 2010 vedtas med endring kr. 10 000 på inntekter avd.Nyholmen.
Vedtak: Årsmøtet vedtok budsjettet for 2010 enstemmig.
Sak: 8: Hederspriser
Det ble delt ut hederspriser til Hugo Mjelle og Odd-Einar Harberg for mangeårig innsats i laget. De fikk utdelt
diplom.
Sak: 9. Valg
Valgkomiteens innstilling:
Styret:			
Forslag:
Leder........................Per Kristian Lund...................på valg for 2 år................... Per Kristian Lund (for 2 år)
Nestleder..................Richard Hansen.....................ikke på valg
Sekretær...................Ester-Lovise Kristiansen........på valg for 2 år ................. Ester-L.Kristiansen (2år)
Styremedlem............Johan Lind.............................ikke på valg
Styremedlem............Trond Bliksvær.......................Ønsker ikke gjenvalg......... Trond Heggelund (for 2år)
1. vara.......................Knut Kaspersen.....................På valg for 1 år................... Knut Kaspersen (for 1 år)
2. vara.......................Trond Heggelund...................På valg for 1 år.................. Ingvild G.Alsos (for 1 år)
Revisor velges for 1 år, men innehar vervet til ny er valgt.
Forslag:		
Revisor.....................Helge J. Hansen....................Tar ikke gjenvalg................ Odd Andreas Refsvik
Revisor.....................Halvard Halvorsen.................Gjenvalg
Valgkomité

Christian Munkvik..................Ikke på valg ...................... 1 år igjen
Hedrun Svendsen..................Ikke på valg....................... 2 år igjen
Heidi Christensen..................Ny...................................... for 3 år

Bodø 19.01.2010
Raymond Andreassen		
Christian Munkvik		
Hedrun Svendsen
Vedtak: Valgkomiteens innstilling til nytt styre for 2010 ble enstemmig vedtatt!
Sak: 9 Avslutning
Etter at årsmøtesakene var gått igjennom hygget folk seg med kaffe og kaker utover kvelden.

Avsender: Kystlaget SALTA, Postboks 685, 8001 Bodø.

Nå er vi i gang !

K

ystlaget har fått egen 4H-klubb.
Navnet er Færingen 4H og
er i full gang med aktivitetene på
Rødbrygga
8.desember ble en historisk dato
da 4H-klubben ble stifta. To måneder, og noen klubbkvelder seinere,
står 14 navn på medlemslista. Etter
mange kreative navneforslag, ble
Færingen 4H det endelige valget. Medlemmene er mellom 10 og
13 år. De har aktive foreldre som
deltar på klubbkveldene og entusiastiske aktivitetsledere fra kystlaget. 4H Nordland står for organiseringa av klubben, og medlemmene
deltar på kurs og leir sammen med
de andre klubbene i fylket. Det er
klubbens medlemmer som utgjør
styret i klubben og de har en egen
kontaktperson i kystlagsstyret.
På årsplanen til Færingen 4H står
tauarbeid, båtstell, roing, seiling,
fiske, matlaging, sjøvett, navigering, med mer. Ungdommene skal
også på to overnattingsturer til
Bliksvær med diverse kystaktiviteter
på programmet. I mars er det planer om Kjerringøytur for å besøke
4H-klubben der, lage tradisjonsmat
og finne ut mer om nordlandsbåter og Lofotfiske. I oktober blir det
høstfest på Rødbrygga for første
gang. Da vil medlemmene vise fram
resultatene fra Færingen 4H sitt
første driftsår.
Ingeborg Tangeraas
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12. årgang

Seilingsplan
Motorgruppa
Nytt fra Bliksvær
Lost in the Arctic
Referat fra årsmøtet
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Her er vi! Alle medlemmene i Færingen 4H standsmessig utstyrt i T-skjorter
med 4H-logo og nordlandsbåt fra to flotte organisasjoner som samarbeider

Begge foto: Ingeborg Tangeraas

Stormen Ask trua på Nyholmen og klubben flytta klubbkvelden til Bodin 4H-gård.
Her er Odd Einar Harberg i full sving med å instruere medlemmer i knoper og stikk
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