
 

Referat fra styremøte i Kystlaget Salta 

30.09.2019 

Tilstede: Kurt Vidar Nilsen, Solveig Seines, Per Kristian Lund, Svein Roald 

Kristensen, Randi Ulvøy   

Ikke tilstede: Åge Larsen, Leif Aronsen 

         

Dato: 30.09.2019 kl 19.00 på Rødbrygga 

Saker: 
 

1. Godkjenning av innkalling og saksliste, ok 

2. Godkjenning av referat fra forrige møte 02.09.2019, ok  

3. Post 

• Kystenbrev fra Forbundet Kysten 

• Nyhetsbrev fra Kulturvernforbundet 

• Samfunnsløftet SNN, vi har fått 50 000 til innkjøp av Sjark 

4. Økonomi 

• Arne Neraas tar jobben med regnskapsførsel.  

• Molokroken, det har vært en ansatt og en frivillig på kafeen 

søndagene hittil i høst 

5. Aktivitetsplan 

• Jubileumsfesten 21.sept ble meget vellykket, nærmere 50 gjester 

deltok. 4 medlemmer ble tildelt Æresmedlemsskap.  

• 18.okt Kulturnatt, vi har ikke fått noen henvendelse om å bruke 

Molokroken som arena.  

• 19.sept Medlemskveld, avlyses 

• 27.okt Høstfest for Færingen 4H på Rødbrygga 

• 4.nov, Styremøte på Rødbrygga 

• 11.nov + flere datoer, lutefiskkurs, Svein Roald. Mer info kommer i 

neste Nyhetsbrev. 

• 23.november, Lutefiskaften på Rødbrygga, påmelding via 

Deltaker.no 

• 4.des: Grøt-/Nissefest kl 17.30 på Rødbrygga 



• 12.desember, styremøte 18.00-19.30 

 

 

6. Hjemmesiden 

• Aktivitetslederne er oppfordret til å se gjennom hjemmesiden og gi 

tilbakemelding om det er noe som trenger oppdatering 

7. Komiteer 

• Nettverk Bodøsjøen, venter på fullfinansiering av prosjektet, det 

gjenstår et par dugnader i høst.  

8. Reglement for utlån av Sjarken og Rosita v/Svein Roald 

• Utlånsordning og kontrakt enstemmig vedtatt, praktiske detaljer følges 

opp. 

9. Mandat og arbeidsoppgaver for Nyholmengruppa 

• Forslag til mandat diskutert. Rolleavklaring mellom NYholmen 

Utviklingsgruppe og Arbeidsutvalg. Saken følges opp i neste 

styremøte. 

10. Skriftlig avtale med Stiftelsen Nordlandsmuseet ang bruk av storbåtnaustet 

til vinterlagring av Nordlændingen v/Per Kristian Lund 

• Per Kristian lager utkast til avtale for bruk av Storbåtnaustet.  

11. Tusenårsstedets betydning for Europeisk Kulturhovedstad 2014, innspill fra 

Ole Selvær 

• Styret ønsker at det jobbes med å utvikle Tusenårsstedet med tanke 

på kommende aktiviteter i forbindelse med at Bodø blir Europeisk 

Kulturhovedstad. Styreleder og nestleder følger opp saken.   

12. Forskuttering av tildelte midler til bygging av treroring, forslag fra Geoffrey 

Armstrong 

• Styret er positiv til forskuttering av midler til bygging av treroring. 

Under forutsetning av at Forbundet Kysten anbefaler en slik ordning.  

13. Eventuelt 

• Forslag om å arrangere kurs for bruk av Sjarken og Rosita neste vår 

• Færingens to båter er sikret vinterlagring, en i Bodøsjøen og en på 

Nordfiskbrygga.  

Mvh Randi Ulvøy 

Neste møte er 4.november kl 18.30 på Rødbrygga 


