Referat styremøte i Kystlaget Salta
Tilstede:

Kurt Vidar Nilsen, Sissel Storteig, Randi Ulvøy, Trond Bliksvær, Ingeborg
Tangeraas

Ikke tilstede: Svein Roald Kristiansen, Åge Larsen,
Dato:

22.08.2018 kl 19.00 på Rødbrygga

Saknr

Ansvar

51/18

Godkjenning av innkalling og saksliste, ok

52/18

Godkjenning av referat fra forrige møte, ok

53/18

Innkommet post
• Turneteatret Terje Vigen, tilbud om forestilling
• Nyhetsbrev fra Frivillighet Norge
• «Vinden drar». Seilarrangement flyttes til
Krokholmen.
• «Norsk film», ønsker hjelp til å finne skuespillere til
filmprosjekt.

54/18

Referat fra møte med Motorgruppa 25. juni 2018
• Følge opp valg av kontaktperson for motorgruppa

55/18

Prosjekt Bodøsjøen
• Eget skriv fra Ingeborg
Nettverk Bodøsjøen: På møtet i nettverk Bodøsjøen i går
gikk alle rådsmedlemmene inn for å danne egen forening.
Mye diskusjon, og takk for gode innspill Svein og Kurt!
Konklusjonen om forening er mest tufta på at
femføringsnaustet bare er et av flere prosjekt som muligens
skal realiseres rundt Jektefartsmuseet, mer eller mindre
knyttet til den enkelte organisasjon sine kjerneområder.
(naut, skjeltersjå, fjøs, gapahuk med mer) I denne omgang
er kystlaget mest involvert, neste gang kan det være noen
andre, men nettverket er viktig for å søke felles finansiering
til bygg og ikke minst til aktiviteter der vi ønsker å
samarbeide. Nå jobber Per Kristian med budsjettet for
storbåtnaustet, og vil gjerne ha innspill og hjelp fra noen i
styret. Har noen lyst og anledning i august?

Frist

56/18

Økonomi
• God likviditet
• Molokroken sommer 2018, god inntekt, drifta har
vært svært vellykket, dyktige ungdommer som har
jobba i år. Samme inntektsnivå som sommer 2017,
kanskje bedre.
• Bytta av regnskapsprogram i nær framtid.
• Momskompensasjon for 2017 er søkt.

57/18

Aktivitetsplan
• 24.-26.august – Trebåtdagan på Rognan, Faxsen deltar
• 6.sept, Aktivitetsledermøte på Rødbrygga kl 19.00,
Randi sender innkalling, lagene får presentere egen
aktivitet. Obs ny dato
• 12.sept, styremøte Rødbrygga kl 19.00

•

15.sept, «Gøy på landet» 11.00-15.00. Kystlaget
stiller med åpent båtloft og inviterer til
sjøvettaktiviteter.

•
•
•

Medlemstur til Støtt 22.-23. sept (?)
16.okt, Styremøte på Rødbrygga kl 19.00
20.okt, Medlemskveld, samarbeid mellom Kystlaget
og Stiftelsen Faxsen. Påmelding og betaling via
Deltaker.no
28.okt Færingen 4H Høstfest,
Sjøvettaktiviteter under «Gøy på landet»

•
•
58/18

Flere tilbud om overtakelse av båtet, tas opp på
Aktivitetsledermøte
• Kravellbygget båt ca 20 fot fra Kjerringøy
• Rosita, overtatt fra Bodø Havn, klar til bruk
• Oselver, familien har trukket tilbake tilbudet om
overtakelse av båten
• Bodø Havn, tilbyr «sjark», gammel og sliten

59/18

I forbindelse med åpning av Jektefartsmuseet inviteres jekta
«Brødrene af Sand». Samarbeid mellom Kystlaget og
Nordlandsmuseet. Ingeborg har kontakt med museet og
jektegjengen.

60/18

Eventuelt
• Arne Andreassen ny aktivitetsleder for Nyholmen
• Invitere gjengen fra Fartøyvernsentret til «Gøy på
landet» og «Medlemskveld» 20. okt.

•

Merking/profilering av Moloen/båtene, tas opp på
Aktivitetsledermøte. Ev opprettte prosjektgruppa

Neste styremøte er:
12. sept kl 19.00 på Rødbrygga
Ref: Randi Ulvøy

