
 

Referat styremøte i Kystlaget Salta 20.12.2016 

Tilstede:  Ole Selvær(sak 66/17), Sissel Storteig, Randi Ulvøy, 

Ingeborg Tangeraas, Kurt Vidar Nilsen  

Forfall:   Svein Erik Berg, Trond Bliksvær, David Losvik, Hugo Johansen, 

Dato:   20.12.2016  kl 18.00 på Stormen Bibliotek 

Saknr  Ansvar Frist 

74/16 Godkjenning av innkalling og saksliste - ok   

75/16 Godkjenning av referat fra forrige møte - ok   

66/16 Nyholmen Kystkultursenter, hvor langt er arbeidsgruppa 
kommet? v/Ole Selvær 

 Arbeidsgruppa har laga en rapport der de har 
samla dokumenter tilknytta området. Dette 
dokumentet er tenkt som diskusjonsgrunnlag for 
videre arbeid. Eksempel dokumenter er: 
reguleringsplan, dagens bruk av anlegget, ønsker 
for framtidig bruk anlegget.  

 Arbeidsgruppa består av Ole Selvær, Roger 
Storteig og Svein Erik Berg.  

 Styret ønsker at gruppa deltar i det videre 
arbeidet. 

 Styret ber gruppa avtale et møte med Bodø Havn 
ila januar. Forlenge avtale Rødbrygga, avtale for 
Lillebrygga, vedlikeholdsbehov.  

  

65/16 Årsplan for 2017, forslag lagt fram. Sendes til 
Aktivitetsledere for eventuelle innspill. Avtale med Marit 
at Molokroken er ledig for møter.  

Ingeborg  

68/16 Forespørsel om å låne Bliksvær skole for å arrangere 
sommerleir på Bliksvær sommeren 2017. Dette i 
samarbeid med Redningsselskapet. Styret er positive til 
utleie til Sommerleir for ungdom i regi av 
Redningsselskapet.  

Kurt Vidar  

73/16 «Nordlændingen», forespørsel om drift av kafeen på 
Molokroken første halvdel av 2017. Dette for å finansiere 
nytt seil til båten. Nordlændingen foreslår at de får 50% 
av netto omsetningen, mot at de stiller med folk på alle 
vakter.  
Styret stiller seg positive til forslaget.  

  

74/16 Lotteribåten, utsettes til neste møte   

75/16 Utnevning av rep til styret for stiftelsen Faxsen. Kurt 
Vidar jobber med saken.  

Kurt Vidar  



76/16 Økonomirapport for oktober viser overskudd på 311 000 
kr. Sissel, Kurt Vidar og Arnfinn skal ha møte med 
regnskapsfører uke 1/2017 

  

77/16 Forberedelse til årsmøte for 2016. Kurt Vidar sender ut 
budsjett til styret.  
Regnskap for 2016 skal være ferdig 6.feb. 

  

    

 
Neste styremøte 17.januar 2017 kl 18.00, på Molokroken. 
 
Ref: Randi Ulvøy 


