Referat styremøte i Kystlaget Salta

Tilstede:

Kurt Vidar Nilsen, Sissel Storteig, Ingeborg Tangeraas, Svein Roald
Kristiansen, Åge Larsen, Trond Bliksvær, Randi Ulvøy

Dato:

18.02.2019 kl 18.00 på Rødbrygga

Saknr

Ansvar

12/19

Godkjenning av innkalling og saksliste, ok

13/19

Godkjenning av referat fra forrige møte, ok

14/19

Innkommet post
• Invitasjon til Bli-kjent-kveld for Færingen
• Nyhetsbrev Kulturvernforbundet
• Miljøfyrtårn
• Tilbud på nytt vaffeljern til Molokroken

15/19

Økonomi
• Ingen status for økonomien så langt i 2019. Vi må
avvente at regnskapet for 2018 lukkes før vi kan få ut
status. Regnskapet føres i Poweroffice Go, og
fakturaflyt fungerer utmerket. De fleste faste
leverandører sender nå elektronisk faktura (EHF)
• Regnskapet føres i Power Office Go, skybasert løsning
der vi gjør alt selv

16/19

Årsmøtet
• Regnskapet for 2018 er ikke helt ferdig
• Gjennomgang av Årsberetning, redigering
• Kystlagets hedersbevis, flere forslag
• Ingen innkomne forslag til saker på årsmøtet
• Valgkomiteen har levert innstilling
• Innspill til budsjett

Frist

•

Styret inviterer gjester til årsmøtet, havnedirektør,
ordfører, Nordlandsmuseet, Kommunens kulturetat

17/19

Nyholmengruppa
• Styret utarbeider mandat for Nyholmengruppa og
inviterer gruppa til møte etter årsmøtet. Svein Roald
sammenfatter og lager forslag til mandat.

18/19

Jubileum
• Referat fra møte 3. møte i jubileumskomiteen.
• Nestleder gir jubileumskomiteen tilbakemelding på
sine innspill.

19/19

Miljøsertifisering
• Prosess for miljøsertifisering av hele kystlaget er i
gang. Miljøsertifisør kommer fra Fauske 26.februar.
Møte med Ingeborg. Sertifiseringa er nesten klar.
ROS-analyse gjennomføres.
• Ingeborg er ansvarlig for dette med støtte fra Åge på
ROS-analyse.

20/19

Møte med Salten Motorhistoriske Forening 20.feb på
Rødbrygga
• De ønsker å møte kystlaget for å diskutere mulig
samarbeid, og har bedt om å møte representanter fra
styret.
• Kurt Vidar og Randi deltar

21/19

Landsmøtet i Forbundet Kysten 5.-7.april
• Kurt Vidar ønsker å delta
• Vi kan sende en observatør, styret finner en
representant som ønsker å delta.

22/19

Hjemmesida
• Grete har sendt mail til Aktivitetsledere ang hva som
skal ligge på hjemmesida.
• Web.redaktør gjør en god jobb med hjemmesida.

23/19

Eventuelt
• Styret i Kystlaget har vært i kontakt med Ivar
Andreassen ved Rapp for å undersøke mulighet for
lagringsplass for motorer og båter.

Neste styremøte er:
11.mars kl 18.00 på Rødbrygga
Ref: Randi Ulvøy

