
 

 

Referat styremøte i Kystlaget Salta  

Tilstede:  Kurt Vidar Nilsen, Svein Roald Kristiansen,  Ingeborg Tangeraas, Åge Larsen 

Randi Ulvøy 

Ikke tilstede: Sissel Storteig, Trond Bliksvær 

Dato:   11.12.2018  kl 17.00 på Molokroken 

 
Saknr 

 

  
Ansvar 

 
Frist 

 
88/18 

 
Godkjenning av innkalling og saksliste, ok  

 

 
 

 

 
89/18 

 
Godkjenning av referat fra forrige møte, ok  
 

 
 

 

 
90/18 

 
Innkommet post 

• Nyhetsbrev fra Kulturvernforbundet  
 

  

 
91/18 

 
Årsmøte 2019 

• Valg: nestleder, 1 styremedlem med 
regnskapskompetanse, 2 varamedlemmer. Dersom 
nestleder ikke tar gjenvelg trenger styret et medlem 
med kompetanse på kommunikasjon. Randi sender 
mail til valgkomiteen.  

• 27.februar, på Folkets Hus (hvis ledig) Svein Roald 
kontakter Folkets Hus.  

• Annonse Avisa Nordland og innbydelse, Randi 

• Minne Aktivitetsledere på å sende årsberetning, Randi 

• Minne aktivitetsledere og medlemmer om å sende 
forslag til æresdiplomer.  

 

  

 
92/18 

 
Etablering av regnskap i Poweroffice Go, registrering av 
regnskapsdata 

• Dette krever mer arbeid enn forutsett. Målet er at 
regnskapet skal bli ferdig innen 31.12. Styret vedtar å 
kjøpe tjenester for 20 000 i tillegg til dugnadstimene.  
 
 

 

  



 
93/18 

 
Nyholmen Kystkultursenter, informasjon fra møte med Bodø 
Havn 

• Ingeborg og Kurt Vidar har vært i møte med Bodø 
Havn. 

• Første del av møtet hadde Bodø Havn invitert til. Alle 
brukere av Nyholmen var invitert og deltok. (unntatt 
Fortidsminneforeningen) Tema var opprusting og 
sikring av Nyholmen med tanke på framtidig bruk av 
området.  

• Andre del av møtet var et særmøte mellom Kystlaget 
og Bodø Havn. Kystlaget presenterte planene for 
Nyholmen Kystkultursenter.  
Bodene, Kystlaget ønsker skriftlig tilsagn på at bodene 
kan stå oppe, dette bekrefter Bodø havn at vi kommer 
til å få, og at vi søker kommunen på vanlig måte. 
Adkomst, skilting, parkering, grøfting, lyssetting ble 
gjennomgått og diskutert.  
Budsjett 2019, utbedringer av Lillebrygga betales på 
årets budsjett og takene på begge byggene står på 
Bodø havns planer de kommende årene.  
Leieavtalens varighet, Kystlaget ønsker evigvarende 
avtale. Kystlaget jobber fram et forslag til leieavtale, 
denne blir presentert for Bodø Havn. 
Direktøren for musikkfestuka ønsker å benytte 
området enda mer. De er også interessert i Kystlagets 
brygger og Molokroken og skal ha en befaring 
sammen med Salta. Bodø havn inviterer alle aktørene 
på Nyholmen til nytt møte i januar.  
 

 

  

 
94/18 

 
Prosjekt Bodøsjøen 

• Nettverk Bodøsjøen har levert statusrapport for 
arbeidet. Åpning av Jektefartsmuseet blir 22.juni og 
alle organisasjonene inviteres til samarbeid 
aktiviteter, synlighet mm åpningshelga. 

 

  

 
95/18 

 
Oppstart av planarbeid «Ny By» 

• Trond Bliksvær jobber med høringsuttalelse på vegne 
av Kystlaget. Alle medlemmer og Aktivitetsledere 
spesielt er invitert til å gi innspill til denne 
høringsuttalelsen. Frist er 1. januar 2019. 
(Høringsfristen er 13.jan 2019). 
Workshop 9.jan.   
 
 
 
 

 

  



 
96/18 

 
Bodøbåten 

• Kai Linde ønsker i samarbeid med Ulf Mikalsen å 
bygge en Bodøbåt. Styret ønsker samarbeid, ressurser 
og nettverk, tar opp tråden fra 2015. Lykke til med 
prosessen.  

 

  

 
97/18 

 
30-årsjubileum 

• Jubileumskomiteen er satt og har startet arbeidet 
med jubileum. Forslag at jubileet markeres på 
årsmøtet og at det blir jubileumsfest 21.sept, på 
Rødbrygga. Komiteen jobber med flere forslag til 
markering av jubileet.  Ide til jubileumskomiteen, 
Monradkalender? 

 
 
 

  

 
98/18 

 
Dugnadsregnskap 

• Fra 1.jan fører vi dugnadsregnskap over det arbeidet 
som gjøres i gruppene, møter og annet. Sende 
dugnadsskjema til aktivitetsledere og -grupper.  

• Svein Roald lager dugnadsskjema i Excel. 
 

  

 
Neste styremøte er: 
22.jan 2019 kl 19.00-21.00 på Rødbrygga 
Ref: Randi Ulvøy 


