
 

Referat styremøte i Kystlaget Salta 15.11.2016 

Tilstede: Sissel Storteig, Randi Ulvøy, David Losvik, Ingeborg Tangeraas, Trond 

Bliksvær (til sak 68/16)  

Forfall: Svein Erik Berg, Hugo Johansen, Kurt Vidar Nilsen 

Dato: 15.11.2016  kl 18.00 på Molokroken 

Saknr  Ansvar Frist 
60/16 Godkjenning av innkalling og saksliste - ok   
61/16 Godkjenning av referat fra forrige møte - ok   
61/16 Økonomi 

● Ikke ferdig oversikt over økonomien for LS 
● Det kommer enda noen fakturaer 
● Regning ang reparasjoner av Båthavna, Sissel 

tar kontakt med Trond Heggelund, for å 
avklare faktura.  

● Kystlaget Salta må godkjennes som 
gavemottaker fra ligningsmyndighetene 
dersom giver skal få skattefradrag. Sissel tar 
dette opp med regnskapsfører. 

Sissel  

62/16 Informasjon og mediearbeid 
● Mobilisere aktivitetsledere. Saksliste og referat 

fra styremøte legges på hjemmesida. Da kan 
for eksempel aktivitetsledere følge med på hva 
som skjer i laget.  

● Viktig at alle informerer hverandre om ting 
som skjer. Hjemmeside, FB, Nyhetsbrev 

  

63/16 Rekruttering 
● 256 medlemmer 
● Noen som mangler betaling av kontingent, 

Ingeborg sjekker med Forbundet om de sender 
ut flere fakturaer til disse. 

  

64/16 Studiearbeid 
● Båtloftet, kurs bytting av akterlott på 

Hæringen, 5 deltakere. 

Trond  

65/16 Årsplan 2017 og 2018 
● Årsmøte 22.feb kl 18.00 
● Jobbe med årsplan på styremøte 6.desember 

  

66/16 Nyholmen kystkultursenter 
● Utsettes til neste møte 

  

67/ 16 Brygge på Sand i Skjerstad 
● Skrive om prosjektet i Nyhetsbrev for 

desember 

  



68/16 Bliksvær skole 
● Utsettes til neste møte 

  

69/16 Jektefartsmuseet  
● Ingeborg har sendt henvendelse til 

Nordlandsmuseet. Hun fortsetter å følge 
saken. 

  

70/16 Aktiviteter framover 
● Lutefiskaften 17.nov, 26 påmeldte (15.11), 

Ingeborg finner en som kan være «vert» 
● Nissefest 7.des, Randi spør Ester, Kristin el Guri  
● Årsmøte 22.feb 2017, Randi finner plass,  

Valgkomiteen er informert 

  

71/16 Behov for arbeidsgrupper 
● Ansvarlige for arrangementer  
● Fordele ansvar for ulike arrangementer 
● Festkomite?  

  

72/16 Aktivitetsgruppene  
● Be om innspill til hvert styremøte 
● Sende sakslista til aktivitetslederne 

  

73/16 Norlændingen og kafevakter 
● Styret er positivt innstilt, men trenger flere 

opplysninger om inntekter/fordeling av 
inntekter. Tas opp på neste møte. Mulighet for 
flere arbeidsgrupper til å arrangere kafe. 

  

74/16 Lotteribåten 
● Hun som vant den har sagt den fra seg. Vil 

selge den og ber Kystlaget om hjelp.Utsettes til 
neste møte.  

  

75/16 Eventuelt 
● Speiderbåten, spørsmål fra Norsk 

Speiderforbund om plass til vinterlagring av 45 
fot stor båt for vinteren 2017/2018.  
NSF ønsker også samarbeid med Kystlaget.  

 
Ingeborg tar 

kontakt 

med NSF for 

flere 

opplysninge

r 

 

 

Deretter 6 .des kl 18.00 på Rødbrygga 
 
Ref: Randi Ulvøy 


