
 

Referat styremøte i Kystlaget Salta 23.5.2017 

Tilstede:  Kurt Vidar Nilsen, Trond Bliksvær, Sissel Storteig, Svein Erik 

Berg 

Forfall:   Ingeborg Tangeraas, Åge Larsen, Randi Ulvøy 

Dato:   23.5.2017  kl 18.00 på Molokroken  

Saknr  Ansvar Frist 

32/17 Godkjenning av innkalling og saksliste -ok   

33/17 Godkjenning av referat fra forrige møte -ok   

34/17 Prosjekt Nyholmen  

Det er en målsetting at avtalen med Bodø Havn skal 

være underskrevet før sommeren. Vedlikeholdsplan er 

laget og skal kommuniseres med Bodø Havn. Deretter 

må det inngås avtale med Bodø Havn om prioritert 

vedlikehold.  

Bodø Havn har gitt aksept for at kystlaget kan innrede 

kontor i 2.etg på Rødbrygga. Dersom tiltaket krever 

melding til kommunen må dette være i orden før 

igangsetting.   

 
 
Kurt V 
 
 
 
 
 
 
Roger 
eller Arne 
H. 

 
 
30.juni 
 
 
 
 
 
 
snarest 

35/17 Aktivitetsplanen. 
Aktivitetskalender publisert på Salta.no 
7.juni. møte med Nordlandsmuseet 
10.juni, Barnas kystens dag. Musikk, smia, motorgruppa,  
11.juni. historisk vandring.  Utfordring er ilandføring av 
folk på Hjertøya. Røde kors er positiv til samarbeid. Svein 
kontakter Stella Polaris for transport og 
Nordlandsmuseet for mulig samarbeid.  
20juni. Egen sakliste 
30.juni Vestfjordseilasen. Hæringen deltar. NRK 
Nordland har meldt interesse for å bli med for å lage 
reportasje.  
 
 

 

Kurt V 

Svein Erik  
Ingeborg 

Randi  

Svein Erik 

Olav Arnt 

 

 

36/17 Kursvirksomheten, evaluering av vårens kurs, forberede 
kursplan for høsten. Det gjenstår å dele ut kursbevis til 
de som deltok på våre kurs i vår. Kurt Vidar fordeler 

 
 

 

http://salta.no/?a_id=2024&ac_id=240


kursbevis til kurslederne som skriver på navn og 
sender/leverer til deltakerne.  

Trond gikk igjennom noen læringspunkter fra vårens kurs 
som vi må ta med oss ved planleggingen av neste sesong. 

Sak i neste styremøte: kursplan høsten 2017 og 
fastsetting av kursavgift.  

37/17 Økonomi. 

Foreliggende perioderegnskap viser et underskudd på 
kr.122.261. Underskuddet kan grovt sett tilskrives at 
faktura for seil til Nordlendingen er betalt over kystlagets 
regnskap. Beløpet vil bli avregnet med båtsameiet 
Nordlendingen etter at vårens kafevakter er over. 
Kystlaget skal til slutt stå igjen med vår andel som er 3/8 
av totalbeløpet. Regnskapet påvirkes også av ikke 
budsjetterte kostnader for regnskapsførsel på kr 59.808. 
Det er uklarhet rundt en utbetaling til Bodø havn på 
kr.26900, hvorav en stor del er betaling for renovasjon. 
Dette må vi dukke nærmere ned i.  

Diskusjon rundt lagets eierskap i Nordlendingen, og det 
som kan synes som manglende interesse fra lagets 
medlemmer til å delta i de aktiviteter som båtsameiet 
inviterer til. Styret i kystlaget vil sammen med styret for 
båtsameiet diskutere hvordan skal vi få opp interessen 
blant lagets medlemmer til å delta i aktiviteter rundt 
båten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kurt V 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2-3.juni 

38/17 Molokroken sommeren 2017.  

Det vil i perioden 24.juni til 20.august være tre 
ungdommer som skal stå for driften av kafeen. Disse er 
Ingebjørg Trones, Benedikte Hansen Søvik og Håvard 
Storteig. Det gjelder de samme vilkår som i 2016 med 
hensyn til lønn mv. Åpningstiden for kafeen er 1100-
1500. Styreleder tar ansvar for arbeidsavtaler, 
lønnsutbetaling, forsikring mv.  

Øvrige medlemmer i styret vil alternere på å være 
kontaktpersoner og stå for innkjøp til kafeen.   

  

39/17 Samarbeidsmøte med Nordlandsmuseet 7.juni. 

Aktivitetslederne pluss styreleder og evt nestleder  

deltar.  

  



40/17 Kystled Salten.  

Siden laget har en allerede ambisiøs aktivitetsplan for 

inneværende år ble det besluttet at saken utsettes til 

arbeidet med neste års aktivitetsplan.  

  

41/17 Kort referat fra samarbeidsmøte med Faxsen.  

Referatet sendes styrets medlemmer når dette 

foreligger. Ingeborg oppsummerer de viktigste tingene i 

neste møte. 

 
 
Ingeborg 

 

42/17 Kort oppsummering fra Landsmøtet. 

Saken utsettes da ingen av de som var med på 

Landsmøtet var til stede. 

  

43/17  Samarbeid med andre lag og foreninger.  

Saken utsettes til junimøtet, da vi ikke har lyktes med å 
få avtale med Husflidslaget om å komme i møtet. 

  

44/17 Eventuelt: 

Nytt kjøkken på Molokroken. Det er kjøpt inn nye skap 

og benkeplater. Hva er fremdriftsplanen?  Er det mulig å 

få dette montert før sommeren? Kurt V sjekker med 

Arne Rødsand i forehold til stengekran for vann. 

 
 
 
Kurt V 

 

 
Neste møte er 20.juni 2017 kl 18.00 på Molokroken 
 
Ref: Kurt Vidar 


