
 

Referat fra styremøte i Kystlaget Salta 

03.06.2019 

Tilstede: 

Kurt Vidar Nilsen, Solveig Seines, Per Kristian Lund, Svein Roald Kristensen, 

Randi Ulvøy  

Ikke tilstede:  Åge Larsen, Leif Aronsen        

Dato: 03.06.2019 kl 18.00 på Rødbrygga 

Saker: 
 

Sak 51/19: Godkjenning av innkalling og saksliste, ok 

Sak 52/19: Godkjenning av referat fra forrige møte 06.05.2019, ok 

Sak 53/19: Post 

• Invitasjon til regionalt seminar på Gibostad 20.-22. sept. En eller to fra 

styret, ev aktivitetsledere kan delta.  

• Forespørsel fra Bodø Havn om å låne Rødbrygga i fbm Musikkfestuka 

2. august. Aktivitetsleder har fått beskjed. 

• Nyhetsbrev fra Kulturvernforbundet er fordelt til styrets medlemmer 

Sak 54/19: Økonomi 

• Vi har fakturert båtplasser og er ajour med fakturaer. Rutiner for 

postering av bilag er diskutert.  

Sak 55/19: Aktivitetsplan 

• 16.juni: Medlemstur til Landegode med Faxsen 

• 22.juni: Åpning av Jektefartsmuseet, aktiviteter: knoper & stikk (Odd 

Einar), taljeløft(Kurt Vidar) 

• 23.juni: Leder kystlaget, styremedlem Bodøsjøen Nettverk, leder 

Forbundet Kysten er invitert til lukket arr på Jektefartsmuseet.  

• 7.-14.juli: «Vinden drar» på Krokholmen 

• 19.-22.juli: Forbundet Kystens Landsstevne 

 



• 24.august: strandrydding 

• 26. august: Styremøte 

• 31.august: «Ut mot havet»/Barnas kystdag, Solveig har kontakt med 

Arctic Filharmoni, Åge er HMS-ansvarlig, Svein Roald er teknisk 

ansvarlig 

• 2.sept: Aktivitetsledermøte 

• 7. sept: Pubkveld 

• 14. «Gøy på landet», arrangement på Bodin 4H-gård med åpent 

båtloft.  

• 21. jubileumsfest 

• 7. okt: Styremøte 

Sak 56/19: Hjemmesiden 

• Per Kristian har lagt inn flere kurs på hjemmesiden 

• Randi sender aktivitetsplan til webansvarlig 

• Nyhetsbrev for juni, juli og august.  

Sak 57/19: Komiteer 

• Jubileumskomite, gjennomgått referat fra møte nr 5 i 

jubileumskomiteen 

• Nettverk Bodøsjøen, kort redegjøring fra Per Kristian 

Sak 58/19: Molokroken i sommer 

• Vi har en som har meldt interesse, og vi søker blant lagets medlemmer 
om det er flere som er interessert i sommerjobb.  

• Innkjøp og tilsyn med driften fordeles på styrets medlemmer og andre 
gjennom sommeren.  

 
Sak 59/19: Sak fra Båthavna 

• Det gjennomføres en befaring av brygger og landganger så fort Svein-
Roald som er styrets kontaktperson for båthavna er tilbake fra ferie 
(Uke 25) 
 

Sak 60/19: Driften av lagets to motorbåter, Sjark og Rosita: 
 

• Sjark blir hentet i Brønnøysund så fort noen melder seg til å hente den 
• Etter ankomst Bodø blir den ilandsatt på Nyholmen for vedlikehold 
• Styret gikk igjennom forslag til utleiereglement for motorbåtene. Det 

gjenstår litt finjustering av forslaget før det kan settes i verk. I tillegg 
må vi finne en god digital løsning for å holde kontroll med tidspunkter 
når båtene er utleid/ledig samt for å administrere betaling av leie. 



• Det gjenstår å få på plass driftsgruppe for begge båtene. Styret sender 
ut en informasjon til lagets medlemmer med oppfordring til å melde 
seg til tjeneste. 

 
Sak 61/19: «Vinden drar» 
 

• Kystlaget låner ut Hæringen og Kark til arrangementet under 
forutsetning av at båtene hentes i hjemmehavn og bringes tilbake 
etter arrangementet. Vi krever at en person står som ansvarlig og at 
denne skriver under på å dekke eventuell egenandel på forsikringen 
dersom båtene skulle bli skadet. 

 
Sak 62/19: Mandat for Nyholmen 
 

• Svein-Roald la fram forslag til mandat for utviklingsgruppe for 
kystkultursenteret 

• Det ble lansert en ide om en driftsgruppe for hele Salta (Nyholmen, 
Molokroken, Båtloftet, osv) 

 
Sak 63/19: Eventuelt 
 

• Minne aktivitetsledere på dugnadsskjema for 1. halvår 
• Det er sendt inn tre søknader om inkluderingsmidler/velkommen 

ombord i lagets regi. Faxsen har sendt inn to søknader og 
Nordlændingen har sendt inn en søknad. 

• Utdeling av miljøfyrtårnsertifikat gjøres under arrangementet Ut mot 
havet den 31.august og ordfører inviteres til arrangementet.  

 
Mvh Randi Ulvøy 


