
 

Referat fra styremøte i Kystlaget Salta  

20.06.2017 kl 18.00 på Molokroken 

Til stede: 

Kurt Vidar Nilsen, Ingeborg Tangeraas, Sissel Storteig,  

Forfall: Trond Bliksvær, Svein Erik Berg, Åge Larsen, Randi Ulvøy           

Saker: 
 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste  

• Innspill om at referatsaker og post kommer inn som fast sak på 

sakslisten.  

2. Godkjenning av referat fra forrige møte  

3. Økonomi 

• Beregning og utbetaling av feriepenger til sommervikarer vil bli 

foretatt. Ansvar KVN. 

• Kostnader for regnskapsførsel for kystlaget. Kostnadene 

overstiger langt det tilbudet vi har akseptert. Vi ber om et møte 

med regnskapsfører. Ansvar KVN 

• Regning for søppeltømming fra Bodø Havn. Vi har fått en faktura 

fra Bodø Havn på renovasjon. Kurt Vidar kontakter Bodø Havn og 

undersøker hva dette gjelder.  

• Barnas kystens dag gikk med et pent overskudd.  

• Forsikringer. Vi bør vurdere å opprette tredjepartforsikring på 

brygga hvis det blir slik at vi må dekke deler av regningen til MK 

Øysteinfjord.  

• Færingen har fått tilsagn om støtte med inntil kr 2000 til å pusse 

opp lokalet sitt på Rødbrygga.  

 

4. Prosjekt Nyholmen 



• Vi kan gå i gang med å skrape og male utvendige vegger på 

Lillebrygga. Det er også klart for å starte innredning av 

kontorrom i 2.etg på Rødbrygga.  

5. Aktivitetsplanen 

• Historisk vandring er utsatt til 10. september 

• Helgelandstokt med nordlandsbåter foreslås justert slik at båter 

som ikke reiser på landsstevnet møter nordgående konvoi for 

eksempel i Rødøy. 

• Vi arrangerer familiedag i samarbeidet med NOSO og 4H den 

9.9.2017. Trond Bliksvær avklarer om dette kan arrangeres som 

kurs. Ansvarlig for arrangementet fra kystlaget er Svein Berg.  

• Kystlagstur/medlemstur til Bliksvær sammen med Faxsen. Kan 

Faxsen ta ansvar for denne turen? KVN snakker med styreleder 

for stiftelsen. Avklare i den forbindelsen familiedag den 9.sept og 

motorgruppa. 

• Aktivitetsledermøte 5.sept på Molokroken. Kursvirksomheten og 

medlemskveld i oktober er tema.  

 

6. Eventuell anskaffelse av sjark til kystlaget  

• Det er gjennomført en undersøkelse blant lagets medlemmer for 

å kartlegge interesse. 14 personer har sagt seg villig til å delta i 

vedlikehold av båten. Saken legges frem på aktivtetsledermøtet, 

med sikte på å fremme den som årsmøtesak.   

7. Medieplan og synlighet 

• Ingeborg har vært i kontakt med Visit Bodø. Hun følger opp med 

et møte.  

• Innkjøp av strandflagg. Sissel har undersøkt priser mv og vi 

beslutter å bestille to stk strandflagg. Sissel følger opp. 

• Landsstevnefilmen må legges ut på nettsiden vår. Kurt Vidar 

følger opp. 

8. Driften av Molokroken sommeren 2017.  

• Ansvar for innkjøp, oppfølging mv gjennom sommeren fordeles 

på medlemmene i styret. Kurt Vidar setter opp liste over 

praktiske forhold, som hvor mye som skal handles, 

kontonummer på Rema mv. 



9. Kort oppsummering fra samarbeidsmøte med Nordlandsmuseet 7.juni 

og befaring i Bodøsjøen 11.juni.  

10. Museet ønsker samarbeid med frivillige organisasjoner for synlighet og 

omdømmebygging. Foreslår halvårsmøter hvor vi kan informere 

hverandre om felles arrangement og aktiviteter. Det er gjennomført 

befaring i Bodøsjøen for å kartlegge mulighetene for å etablere 

storbåtnaust for både Færingen og Nordlendingen. Invitere folk til 

aktiviteter rundt båtene.  

11. Kort oppsummering fra Landsmøtet. (Saken utgår) 

12. kort oppsummering fra Barnas kystens dag  

• kunne gjerne kommet mer folk. Kan vi skylde på det gode været?  

• Mange aktører involvert: Vikinglaget, Bodin 4H klubb, Bodø 

Paradekorps, Færingen 4H, motorgruppa, smia v/ Tor Martin. 

Kokkelaget v/ Sissel, Randi og Åse. I tillegg var det Roger og 

andre (HVEM?) som ordnet med motorene.   

13. Eventuelt 

• Brev fra MK Øysteinfjord om erstatning for skade påført fartøyet 

ved at landgangen fra brygga har løsnet. 

• Mottatt høring fra Bodø kommune om Langskjæret deponi. 

Saken følges opp av Trond Bliksvær. 

• Mottatt høring fra Bodø kommune om Skjerstadfjorden. Saken 

følges opp av Trond Bliksvær. 

• Forslag om å opprette egen aktivitetsgruppe på Kjerringøy. Be 

om et møte med Erika og co. Og evt ta en styremøtedag der ute. 

Forslag om 15.august.  Kurt Vidar sender forespørsel til styret.  

• Møtereferatene legges ut på nettsiden. Ansvar Kurt Vidar  

•  

 

Neste møte blir 22.08.17 kl 18.00 på Molokroken 

Referat: 
Kurt Vidar 


