Nyhetsbrev for februar 2019
Aktiviteter
•

Årsmøtet holdes torsdag 28.feb kl 18.00-20.00, på Folkets Hus. Innkalling
kommer pr brev eller e-post. Det blir en enkel markering av Kystlagets 30årsjubileum under møtet.
Etter møtet blir det mulighet til å melde seg på Årsmøtemiddag. Det er
Skreimølje og koster 330,- pr person. Info om årsmøte og påmelding til
middag ligger på www.salta.no
Styret ønsker forslag til medlemmer som fortjener hedersbevis.
Dette sier vedtektenes §8:
Kystlaget SALTAs hedersbevis kan tildeles medlemmer som i en årrekke har
gjort en særlig innsats for laget. Alle medlemmene kan foreslå kandidater til
hedersbeviset, og forslagene må begrunnes. Styret kan vedta slik tildeling.
Hedersbeviset utdeles sammen med diplom. Hedersbeviset kan overrekkes på
årsmøtet eller under andre arrangementer som samler mange av
medlemmene.

•

Færingen 4H feirer 10års-jubileum i år!
Klubben legger opp til et aktivt år med flere jubileumsaktiviteter.
Dokumentasjon av de ti første årene er et av prosjektene. Vi blir veldig glad
for bilder fra de første årene til klubben, hvis det finnes noe blant Saltas
medlemmer. Send i så fall til vår styreleder: ragnhildkvavik@gmail.com.
Klubben tar også i jubileumsåret opp nye medlemmer fra 10 år og oppover og
ber Saltas medlemmer tipse barn som liker variert aktivitet der fisking og
kystkultur er viktige ingredienser.
Årsplanen vår ligger på www.facebook.com/feringen4H

•

Kurs i å seile båt med sneseil.
Kurset starter med teori i begynnelsen av mai. Det fortsetter med at
deltakerne kan være med å klargjøre og sette ut «Hæringen, kystlagets
åttring. Kursdagene vil være fremover til båten skal delta på Vestfjordseilasen
siste helga i juni. Interesserte kan melde sin interesse til Olav A. Larssen
90537240 eller på e-post: olaalars@online.no
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Annet
•

Kystlaget Salta ble stiftet 13.april 1989 og feirer 30 år i 2019. Dette blir
markert ved flere anledninger gjennom året.

•

Forbundet Kysten har sendt ut faktura for å betale medlemsskap i Kystlaget
Salta. Husk å betale denne, for å unngå stans i medlemsskapet.
Det er viktig å melde adresseendringer for å få medlemsbladet i rett
postkasse.

•

Grasrotandelen, dersom noen tipper er det kjekt om Grasrotandelen kan gå til
Kystlaget Salta. Vårt nr er: 982855381

På vegne av styret
Randi Ulvøy, sekretær 😊

