
 

Referat styremøte i Kystlaget Salta  

Tilstede:  Kurt Vidar Nilsen, Randi Ulvøy, Sissel Storteig, Ingeborg 

Tangeraas 

Forfall:   Trond Bliksvær, Svein Erik Berg,  Åge Larsen 

Dato:   27.09.2017  kl 18.00 på Molokroken  

Saknr  Ansvar Frist 

 
54/17 

 
Godkjenning av innkalling og saksliste, ok 

 

 
KVN 
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Godkjenning av referat fra forrige møte 

• Kurt Vidar følger opp avtale ang Bliksvær skole 

• Kurt Vidar følger opp avtale med regnskapsfører 
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Innkommet post 

• Strandryddedagen, vi har mottatt e-post fra 
Forbundet Kysten.  

• Mottatt e-post fra Arne Jakobsen, han har et 
naust med utstyr som han ønsker å gi til 
Kystlaget. KV gjør avtale om å komme å se.  

• Kulturvernforbundet, ønsker å opprette nettverk 
i Nordland for kulturvernrinteresserte.  

• Sjøfartsdirektoratet har kampanje «Sjøvett». Vi 
søker om midler til arrangement i juni 2018. 
Søknadsfrist 1.nov.  

 

 
KVN 
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Økonomi 

• Perioderegnskap mangler 

• Molokroken kafe, mye utleie 
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Drift av Molokroken 

• De 3 neste helgen har vi folk 

• 7 vakter som ikke er dekt fram til jul 

• Færingen tar 6 vakter etter jul 

• Styret ber Marit og Heidi om å se hvem som har 
hatt kafevakt de siste to år. Vi sender mail og 
spør om noen av disse kan ta vakter.  
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 Aktivitetsplan 

• Kulturnatt 13.oktober. 3 personer har meldt seg 
til jobb på Molokroken. Program ikke klart enda.  

• Styremøte 17.okt 

• Høstfest 18.oktober.  

• Høstfest Færingen 29.oktober 

• Jubileumskomite for Kystlagets 30 år-årsfeiring 
må oppnevnes 

• Styremøte 14.nov 

• 24.nov, Lutefiskkveld på Tusenhjemmet 

• 6.des, Grøtfest Rødbrygga 

• Styremøte 14.des 
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Status bryggene 

• «Hæringen-brygga» er muligens for «slakk» i 
fortøyninga. Mulig reklamasjonssak. Følges opp 
av aktivitetsleder.  
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Samarbeid med andre lag og foreninger 

• Ungdomsseminar på Øksnes i regi av Forbundet 
Kysten. Vi må finne noen som kan delta.  
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Eventuelt 

• T-skjorter 

• Forklær til Molokroken og Rødbrygga, Sissel spør 
JB-reklame om tilbud 

• Sandkollen-brygga, Ingeborg gjør avtale ang 
befaring 

• «Adopter en strand» Forbundet Kysten 
oppfordrer Kystlaget Salta til å være pådriver til å 
adoptere en strand. Vi ønsker å adoptere 
strandområde på Hjertøya. Vi planlegger 
«ryddedugnad» 10.juni.  

 

  

 
Neste møte er: 
17.okt: Styremøte kl 18.00 på Molokroken 
 
Ref: Randi Ulvøy 


