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1. Tillitsvalgte

1.1 Styret

Leder Hanne Seljesæter

Nestleder Arne Harry Andreassen

Sekretær Geoffrey J. Armstrong til 14.05.2021

Styremedlem Solveig Seines

Styremedlem Svein-Roald Kristiansen

Vara Randi Ulvøy

Vara Sissel Brun Ellevseth

Regnskapsfører Arne Erland Neeraas

1.2 Aktivitetsledere
Båtloftet Geoffrey J. Armstrong til august 2021

Nyholmen kystkultursenter Arne Harry Andreassen

Motorsamlinga Mats Glein Mikalsen

Molokroken Båthavn Trond Heggelund

Håndverksgruppen Hanne Seljesæter

Utleie Molokroken Hanne Seljesæter

Molokroken kafedriften Hanne Seljesæter

M/K Faxsen Arne Harry Andreassen

Hæringen Geoffrey J. Armstrong til august 2021

Nordlændingen Per K. Lund

Færingen 4H Sissel Brun Ellevseth, Stian Johansen og Ståle Helliksrud

Bodøsjøen nettverk Per K. Lund, Ole Johan August Selvær, Ernst Hole og Ingeborg

Tangeraas

Allaktivitetsrommet Ingeborg Tangeraas, Ole Selvær, Hanne Seljesæter,

1.3 Valgkomite Kurt Vidar Nilsen, Fred Østli og Marit Lund

1.4. Hjemmesiden Arne Erland Neeraas

1.5. Revisorer Odd Jarl Borch og Greta Johansen
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2. Medlemsutviklingen

Kystlaget Salta har i 2021 hatt en tilgang på 23 medlemmer og en avgang på 21.  Ved utgangen av

2021 hadde kystlaget 219 medlemmer.

I 2021 ble det stiftet et nytt kystlag på Kjerringøy. Dette førte til at vi mistet våre medlemmer med

tilhørighet på Kjerringøy. Til tross for dette - og liten aktivitet som følge av pandemien - hadde vi

likevel flere medlemmer ved utgangen av 2021 enn ved utgangen av 2020.

3. Møtevirksomhet og aktiviteter

Kystlaget Saltas årsmøte ble avholdt som digitalt årsmøte 18. - 26. mars 2021. Fordi årsmøtet ble

gjennomført digitalt ble det ikke delt ut noen hedersbevis på årsmøtet. Protokoll ligger på

hjemmesiden.

3.1 Styremøter

Styret har hatt 11 ordinære styremøter i 2021, og to ekstra møter.

3.2 Aktivitetsledermøter

Det ble holdt aktivitetsledermøte på Rødbrygga 3. mai. Kulturelt innslag ved Sissel Brun Ellevseth som

holdt foredrag om “Sjyvotten”. Høstens aktivitetsledermøte måtte avlyses.

3.3 Medlemsmøter

Det ble holdt medlemsmøte 13. oktober på Jektefartsmuseet, 28 medlemmer var til stede. På møtet

ble det informert om styrets arbeid med Landsstevnet 2024 og medlemmene ble invitert til å komme

med innspill.

3.4 Utflukter

Det ble arrangert strandryddedag til Store Hjartøya 9. mai. Det var 18 deltakere på turen, og gledelig

at det var lite søppel å finne.

Det var også planlagt strandryddedag på høsten, men turen ble avlyst pga motorproblemer på

Nordlændingen.

3.5 Arrangementer

Mange av de planlagte aktivitetene måtte avlyses også i 2021. Noen aktiviteter klarte vi likevel å

gjennomføre:

Kystlaget deltok i båtkortesjen 17. mai, med Faxsen som ledet an.

Søndag 4. juli  var det dåp og sjøsetting av kystlagets nye båt «Kvitingen”.  Arrangementet foregikk

ved Kjerringøy Handelssted og mange møtte fram for å være med på sjøsettingen.
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Helgen 4.-5. september ble det arrangert Småbåtseminar og – regatta. Vi hadde deltakere fra Bodø,

Rognan, og Kjerringøy. Til sammen deltok 6 båter. Vi tar sikte på en ny regattahelg høsten 2022 og

håper da å få med enda flere båter.

Fredag 22. oktober var det konsert med visesanger Ann-Iren Hansen på Rødbrygga. Det ble en fin

kveld, ca 30 møtte fram til en trivelig konsert og stemningsfull konsert. Fint å endelig få gjøre noe

hyggelig sammen.

3.6 Representasjon

Faxsen deltok 11. juni på 300-årsjubileet for Losvesenet med tur til Fleinvær og arrangement i regi av

Gildeskål kystlag.

4. Rapporter fra aktivitetsgruppene

4.1 Årsrapport fra Stiftelsen Faxsen for 2021

Stiftelsen Faxsen:
Stiftelsen Faxsen ble stiftet av Bodø kommune og Kystlaget Salta 21. april 1997. Stiftelsens formål er
å bevare og forestå drift av eiendeler tilhørende Stiftelsen Faxsen. Kultur og kunnskapsformidling om
bruk av eldre fartøy og kystmiljø er et overordnet mål for stiftelsen.

Stiftelsen ledes av et styre på 3 personer, med personlige vara, som utpekes av Bodø kommune og
kystlaget Salta. Stiftelsen er en veldedig stiftelse og funksjonstiden for styret er 4 år. Fram til 20.
januar 2021 besto styret av:

● Styreleder: Arne H. Andreassen Personlig vara: Arne E. Neeraas
● Sekretær: Greta Johansen Personlig vara: Knut Kaspersen
● Styremedlem: Alester Hansen Personlig vara: Åge Larsen

Etter 20. januar har styret bestått av:
● Styreleder: Arne H. Andreassen Personlig vara: Roger Storteig
● Sekretær: Bente Grude Borgos Personlig vara: Arne E. Neeraas
● Styremedlem: Alester Hansen Personlig vara: Åge Larsen

I tillegg deltar ansvarlig skipper Idar Henriksen i styremøtene, med tale- og forslagsrett. Dersom styret
finner det nødvendig kan også andre inviteres til styremøtene. Det ble avholdt 4 styremøter i 2021.

Drift og vedlikehold av “Faxsen”
Det er inngått en driftsavtale mellom Kystlaget Salta og Stiftelsen Faxsen. En viktig del av
driftsavtalen er punktet om ledelse av driften om bord på “Faxsen”, der en driftsgruppe har en sentral
plass. Driftsgruppen har ansvaret for den løpende drift og vedlikehold av “Faxsen”. Driftsgruppen har
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langt på vei ikke fungert som tiltenkt det siste, og det ligger en utfordring i å få denne «opp å gå».
Dette bør være en prioritert oppgave framover.

Utover vinteren ble det gjort forskjellig småvedlikehold om bord, med fokus på å ha båten klar til
Lofotturen for å fiske for salg. På grunn av dårlig fiske, og allerede avlyst VM i skreifiske, ble også
Lofotturen avlyst.

Siden vi fikk utsettelse til med 5-års klassinga til etter sesongslutt, droppa vi slipsettinga på Rognan i
mai. Framover våren ble skrog og rekker smurt 1 strøk. Dette ble tatt ved kai Bodø. Vinsjen fikk også
en etterlengtet service.

På hjemturen etter Pilegrimsturen til Trondheim oppsto det maskintekniske problem som medførte at
«Faxsen» måtte legges igjen på Bessaker til vi hadde folk som kunne dra nedover for å finne feil og få
denne reparert. Feilen ble funnet og «Faxsen» kunne igjen sette kursen mot nord. Ut over dette har
Wichmann gått som «ei klokke» hele sesongen.

Etter endt sesong gikk vi til Ballstad for å få tatt 5- års klassinga, samt bunnsmøring og diverse
vedlikehold. Her fikk slipen en utfordring med akseltrekk og demontering av propellakselflens. Tross
flere forsøk lykkes de ikke å få denne demonter for kontroll. I samarbeid med Patentslipen på Ballstad
jobbes det med å finne løsning på denne utfordringen.

Turproduksjon:
Det ble gjennomført 14 charterturer i 2021. I tillegg kommer 2 fraktoppdrag og båtkonvoien 17. mai.
Totalt antall passasjerer var 280 personer.

Lofotturen, VM i skreifiske, Vestfjordseilasen og kystlagsturen Senja rundt ble kansellert på grunn av
Covid. 2 turer ble kansellert på grunn av dårlig vær og 2 turer ble kansellert på grunn av
motorproblemer.

19 personer var mannskap på en eller flere charterturer og bidro med ca. 900 dugnadstimer. I tillegg
kommer  utførte dugnader i forbindelse med administrasjon, slipsetting  Ballstad og ved kai Bodø
m.m. på ca.750 timer.

Det har ikke vært uhell eller skader av noen art i forbindelse med turproduksjon, charterturer eller
arbeidet ellers ombord.

Økonomi:
Regnskapet for Stiftelsen “Faxsen” føres nå av Arne E. Neeraas. Revisor er BDO Bodø. Foreløpig
regnskap for 2021 viser et underskudd på kr. 62.533,-. Dette skyldes utgifter i forbindelse med
slipsetting på Ballstad. De største utgiftspostene er «Kontroll, klassing og slipsetting», vedlikehold,
forsikring, revisjon og drivstoff, mens inntektene kommer først og fremst fra Charterturer, pilegrimstur
og tilskudd fra Bodø kommune og kystlaget.

Etter søknad ble stiftelsen tildelt kr. 50.000,- i driftsstøtte fra Bodø kommune og kr. 30.000, - fra
kystlaget Salta. Vi søkte Riksantikvaren om midler til diverse reparasjoner, men nådde ikke opp ved
tildelingen.

Vi har ikke søkt om kompensasjon fra krisepakken for frivillighets- og idrettssektorene da vi vurderer
det slik at bortfallet av oppdrag i 2021 ikke kom inn under ordningen.

Mannskapssituasjon:
Ved årsskiftet var det 12 personer med full sikkerhetsopplæring. Dette kan bli i minste laget når vi en
gang i framtiden kommer tilbake til normale tilstander på charter- og turvirksomhet. Stiftelsens
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stramme økonomi tilsier neppe at mer enn et par personer kan gis tilbud om full sikkerhetsopplæring i
2022.

Utfordringen framover ligger først og fremst i å få engasjert nye folk til å bli med å ta vare på vårt
unike flytende kulturminne.

Vi takker alle som har bidratt med å holde «Faxsen» i drift i året som gikk og hilser gamle og nye
frivillige velkommen enten som mannskap eller på dugnad ombord hver mandag.

Velkommen ombord!

Godkjent av styret i Stiftelsen Faxsen  01.02.2022/Aha

4.2 Årsmelding 2021 for “Nordlændingen”

Nytt koronaår. Bruken av båten ble mye redusert i forhold til planene. Båten ble klargjort for bruk i

slutten av februar. Planlagt lofottur ble skrinlagt grunnet korona.

Vedlikeholdskurs Helligvær ble avholdt i pinsen. I mai ble det avholdt et helgekurs i råsegling på

Vokkøya, og båten deltok i 17.mai-paraden i Helligvær.

I mai ble det snekret ny motorkasse på Vokkøya.

I slutten av juni ble det avholdt seilkurs i forbindelse med samseiling med fembøringen Frøya til

Vesterålen. Turen ble avsluttet på Kjerringøy med dåp av treroringen Kvitingen som fikk slep til Bodø.

Vi hadde også en tur på havna i Bodø med unge musikere som skulle delta på Nordland

musikkfestuke.

I midten av august ble det avholdt seilkurs i Bodø over 3 dager før båten ble leid ut til tokt med Røde

Kors og Kriminalomsorgen i 2 uker.

Naustbyggingen i Bodøsjøen har fortsatt og 8. oktober ble Nordlændingen satt inn i naustet for første

gang ved hjelp av bergingsbil og hjelpsomme hender. Dessverre ga oppsettingen noe preg av at dette

var nybrottsmark for deltakerne – dog lærerikt. Båten kom i hvert fall i hus til slutt.

Nødvendig vedlikehold er påbegynt og vil fortsette fram til planlagt sjøsetting 4. mars. Da med Ulf

Mikalsen som oppsanger.

Per K Lund
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4.3 Årsmelding 2021 for Båtloftet og Hæringen

På grunn av pandemien var det lite aktivitet på Båtloftet. I lange perioder var det ikke tillatt å ha

organiserte aktiviteter innendørs og vi måtte innstille aktiviteten. Vi klarte likevel å få klargjort

Hæringen, Kark og Svartoksen for en ny sesong. Seil ble barket, båtene ble flikket på og bunnsmurt.

“Hæringen” blei brukt til å transportere deltakere under strandryddedagen i mai som i tidligere år.

Årets store begivenhet for båtloftet var den nye treroringen som Ulf Mikalsen bygget for oss, betalt av

Forbundet KYSTEN og Sparebankstiftelsen DnB. “Kvitingen” ble overlevert, døpt og sjøsatt på

Kjerringøy Handelssted 4. juli. Mange hadde møtt fram i det nydelige sommerværet for å overvære

den store begivenheten.

For tredje år på rad arrangerte vi Bodø Småbåtregatta i september. Denne gangen deltok båter fra

Bodø, Kjerringøy og Rognan. Lørdagen var det seminar med Kai Linde som instruktør, en teoretisk del

og en praktisk. 6 båter deltok på seminaret. Søndagen var det regatta hvor 5 båter deltok. Det var

mange relativt uerfarne seilere som deltok på regattahelgen denne gangen. Det er flott at stadig flere

får lyst til å lære å seile tradisjonsbåter. Vi håper at dette kan bidra til økt engasjement i seilermiljøet i

kystlaget. Det er også gledelig at så mange jenter har deltatt på seilingen i 2021.

Flere av deltakerne på regattahelgen hadde i forkant av dette arrangementet deltatt på å kurs i råseil

som ble holdt på Kjerringøy av det nystiftede Kjerringøy Kystlag. Arrangementet ble godt koordinert

mellom  Kystlaget Salta og Kjerringøy Kystlag for å øke interessen og deltakelsen på regattahelgen og

at de som ønsket å delta på regattahelgen kunne få grunnleggende opplæring på forhånd. Vi ser fram

til et godt samarbeid videre med Kjerringøy Kystlag om kurs, regattaer, turer osv.

Hanne Seljesæter

4.4 Motorgruppa på Nyholmen, årsberetning 2021

Året 2021 ble også preget av covid. Men en periode ble samfunnet åpnet slik at vi kunne ha et

arrangement som vi kaller Gammelmotorens dag.

Kystlaget fikk en veldig spesiell motor som heter “Arve”. Denne ble produsert i Bodø av Ludolf Olsens

mekaniske verksted. Motoren fikk vi av Arve Olsen selv. Det ble kun produsert 22 stykker av denne

motoren.

Motorsamlingen stilte ut motorene på et arrangement vi valgte å kalle “Gammelmotorens dag” og

ble en stor suksess. Vi hadde sannsynligvis 100 personer til stede og samlingen ble veldig godt tatt

imot av publikum. Familien til Arve Olsen var tilstede og kunne igjen se liv i motoren de donerte til

samlingen.
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Vi har utført vedlikehold på flere av motorene. En 10 hk Sabb diesel er nå i samlingen vår og trenger

en skvett maling. En FM dieselmotor som vi har fått start på er nå ferdig malt. Leyland motor ble

demontert og stemplene ble overhalt og nå er den i orden. Vi reparerte også en 2 hjulstraktor som et

medlem eier, en 1936 modell Oxford Allan. Vi hentet 2 stk Sleipner på Ilstad og den ene motoren ble

ferdig samme året.

Planer for 2022

Vi håper vi kan gjennomføre “Gammelmotorens dag” i 2022 også siden dette ble en suksess. Det er

noen “nye” prosjekter som er i kikkerten men fortsatt noe usikkerhet om det blir av av henting

foreløpig. Ut over det har vi en stor samling som stadig trenger vedlikehold som vi fortløpende gjør.

Mats Glein Mikalsen

4.5 Årsmeldingen for Molokroken Båthavn 2021

Samtlige båtplasser har vært utleid for 2021. Det er også fornøyelig å se at båtene til kystlaget blir

brukt, og det langt utover sesongen. 2 nybygde båter er blitt døpt, seil og funnet plass til i havna. Min

bekymring er imidlertid som i fjor at, fortsetter våre medlemmer på Båtloftet å restaurere smykker,

samt motta båter i gaver, vil vi etter hvert slite med å ha tilgjengelige båtplasser dersom alle skal være

i bruk. En har så langt funnet plass til de fleste.

Medlemmer har bidratt med dugnad ved utliggerne og det er påmontert nye bryggerekker som

hindrer at båtene sklir under utliggerne. Likeså er ballastkassen reparert. Godt jobba. Ingen nevnt,

ingen glemt.

Vannkranen ved Hæringen forsvant i dypet i sommer. Det er gjort flere forsøk på å lokalisere den uten

resultat. Vi må få en dykker til å hente den opp igjen til våren. Kjenner vi noen som kan ta på seg en

slik jobb ta kontakt med styret.

En pontong lekker og må plast-sveises til sommeren. Likeså er dreieskive på toppen av en landgang

noe knapp, slik at ved sterk sørøstlig kuling vipper den over sperringen på brygga. Her må også

valsehjulet skiftes.

Medlemmer og andre er flink til å melde ifra, dersom sydvesten sliter fortøyning og fendere.  Til våren

må igjen vi rydde i spagettien av gamle tamper og skjøteledninger som ikke er i bruk, og som

skjemmer de fine båtene som daglig blir fotografert og kommentert i ulike media.

Trond Heggelund
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4.6 Årsmelding 2021 Nyholmen Kystkultursenter

I likhet med resten av kystlaget ble aktiviteten på Nyholmen også i 2021 preget av koronaen.

Styremøtene i Stiftelsen Faxsen ble avviklet på Rødbrygga. Aktivitetsledermøtet i mai ble avviklet
på Rødbrygga. Det samme ble Færingen 4H klubb sin høstfest i slutten av oktober. Kystlagets seilkurs i
september hadde Rødbrygga som base, så vel teoretisk som sosialt. Lutefiskaften ble arrangert som
planlagt i slutten av november. Rødbrygga var utleid til en konfirmasjon i 2021. Barnas Kystdag og
Boknafiskaften ble tatt av koronaen og de begrensninger som lå i smittevernreglene. Grøtfesten i
begynnelsen av desember ble avlyst på grunn av liten påmelding og kulde.

Årets nyskaping på Nyholmen var Gammelmotorens dag som ble avviklet 25. september. Bortimot
100 personer besøkte Nyholmen denne dagen. Interesse for de gamle motorene var stor og for
mange av de besøkende ble «nostalgifaktoren» høy. Arrangementet frister så absolutt til gjentakelse.

I slutten av august kunne vi endelig komme i gang med å skifte tak på Lillebrygga. Først måtte
eternitten fjernes av et firma som hadde autorisasjon til å gjøre en slik jobb. Etter mer en 250
dugnadstimer kunne vi gratulere hverandre med nytt tak på LIllebrygga. 5 av 8 vinduer i 2 etasje ble
også skiftet.

Når det gjelder den midlertidige boden langs berget mot Skansen har det fortsatt ikke kommet noen
avklaring på om denne kan stå der den står permanent. Det bør være et mål å få en avklaring på
denne i løpet av 2022.

På tross av koronaen ble det utført en del småreparasjoner og vedlikehold på både Rødbrygga,
Lillebrygga og Smia.  Fra mitt ståsted vil utvendig vedlikehold av Rødbrygga være den prioriterte
oppgaven i 2022.  Vinduet på kontoret skiftes. I tillegg trenger langveggen mot Skansen og røstveggen
mot vest sårt et strøk maling eller to.

Det vises ellers til årsmelding fra motorgruppa og gruppa som jobber med planene for
allaktivitetsrommet.

Bodø 31.12.2021/Aha
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4.7 Årsmelding 2021 Nyholmen/Tusenårsstedet

Vår gruppe består av Svein Roald fra styret, meg, Kjell Pettersen fra Skansen og for tiden John Sten

Holm fra Fortidsminneforeningen. Jeg har også hatt kontakt med ex Byplansjef Dag Neiden som en

slags interessert konsulent. Havnedirektøren har sett referater fra våre møter.

I juni 2021 ble det formulert en prosjektskisse som ble sendt ut til Kystlaget, Skansen og

Fortidsminneforeningen og vi bad om tilbakemeldinger. Den mottok jeg fra Kystlaget før jul, men

ingenting er mottatt fra de andre. Kystlaget syntes at de foretak som berører de enkelte foreningene

burde forbli foreningenes ansvar og ikke tas med i Tusenårsprosjektet. Jeg har justert prosjektskissen

og sendt kopi til Kystlaget. Beskrivelsen av de aktiviteter Kystlaget planlegger syntes jeg hørte hjemme

i skissen, men jeg har laget et avsnitt som ekskluderer utgifter relatert til disse fra vår søknad til Bodø

2024.

Ole Selvær

4.8 Barnas Kystdag 2021

Barnas Kystdag var planlagt å holdes på Rødbrygga 4. september. På dette tidspunktet var man godt i

gang med å skifte taket på Lillebrygga og av sikkerhetsmessige grunner ble arrangementet avlyst.

Foto: Sissel Brun Ellevseth
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4.9 Årsmelding 2021 for Molokroken

Kafédriften

Kaféen drives av medlemmene og har åpent alle søndager så fremt vi har frivillige kafeverter. Året

2021 ble et spesielt år også når det gjelder drift av Molokroken og i perioder måtte vi holde kaféen

stengt pga pandemien. I 2021 har kafèen vært åpen 29 dager.

For sommeren valgte vi også i 2021 å kun holde åpent på søndagene. Vi leide ikke inn sommervikarer

til å betjene kaféen, men baserte driften av kafèen på dugnadsinnsats fra frivillige i laget. Bakgrunnen

for at vi valgte denne løsningen for sommeren var at vi – slik situasjonen var – ville unngå å gå med

stort underskudd dersom vi hadde mange dager med dårlig salg og vi skulle betale lønn til

sommerhjelp.

Det har vært en utfordring å få bemanning til de søndagene vi har hatt kafeen åpen, noe som kanskje

skyldes frykt for å bli smittet når man står i kaféen.

Redusert kafèdrift har ført til betydelig inntektstap for kystlaget. Vi har imidlertid fått kompensert for

deler av tapet gjennom offentlige støtteordninger.

Tusen takk til de av medlemmene som stiller opp, dugnadsinnsatsen fra medlemmene er avgjørende

for at vi kan ha kafeen åpen.

Utleie

Også utleievirksomheten har blitt sterkt påvirket på pandemien. På grunn av en-metersregelen har

det vært svært begrenset hvor mange det er plass til i det lille lokalet og vi har derfor måtte si nei til

mange henvendelser. I 2021 har lokalet vært leid ut 7  ganger og to ganger på dagtid til møter. Fordi

det ikke var mulig å ha så mange gjester i lokalet som tidligere valgte vi å redusere leieprisen noe.

Vedlikehold m.m. Den langvarige kuldeperioden i november/desember førte til problemer med både

vann og varme i lokalet. Varmepumpen var av eldre årgang og begynte å svikte, og dette i

kombinasjon med sterk og langvarig kulde førte til at vannet frøs. Dette gjorde at det ikke var mulig å

ha kafé og utleie i desember.

Hanne Seljesæter
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4.10 Årsmelding 2021 for Håndverksgruppa

Dessverre har vi heller ikke i 2021 hatt noen aktiviteter i regi av håndverksgruppa. Det har vært

vanskelig å få til aktiviteter i gruppa pga manglende lokaler. I tillegg har pandemien vanskeliggjort

aktiviteter i laget generelt.

Vi ser fram til at Allaktivitetsrommmet på Lillebrygga skal bli ferdig, da dette vil gi Håndverksgruppa

gode muligheter for å holde møter og kurs både for egne medlemmer og eksterne, slik at vi på denne

måten kan formidle ulike sider ved kystkulturen som hittil ikke har fått så mye oppmerksomhet.

Etter at taket nå er blitt skiftet på Lillebrygga har vi håp om at det innvendige arbeidet snart kan

startes opp slik at vi forhåpentligvis i løpet av 2022 kan få et rom som kan brukes til ulike aktiviteter.

Hanne Seljesæter

Foto: Hanne Seljesæter
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4.11 Årsmelding for Færingen 4H 2021

Klubben har hatt 16 klubbkvelder i år. Vi har vært mye utendørs, inne-klubbkveldene har vært på

Rødbrygga. Selv med et utfordrende Korona-år har vi fått gjennomført mange fine aktiviteter med

mange flotte minner.

Aktiviteter vi har hatt: Juleverksted (i 2020), aking på Bestemorenga med bål og naturbingo, bowling,

isfiske, sammen med Bodø Husflidslag har vi vevd bånd med refleks, fisking fra Rødbrygga, lært om

knop og stikk av Kystlaget, klargjort Skreien (klubbens båt), sjøsetting av Skreien med rotur fra

Rødbrygga til Moloen, fisketur med Faxsen, oppdagelsestur i Bodøsjøen med grilling/spikking og jakt

på småflyndre, pizzabaking i Margitstua på 4H-gården og minst vært i smia og fått smidd kroker. I

tillegg har det vært klubbkvelder med tanke på prosjektarbeid, forberedelse til høstfest. I tillegg til

planlagte aktiviteter på årsplanene, har klubben stilt opp på aktivitetsdager i Bodøsjøen.

Vi deltok på strandryddedag av Hjertøya. Vi hadde også “Sove under åpen himmel” og “4H-dagen” på

årsplanen, men disse ble avlyst. Også familiedagen “Ut mot havet” ble avlyst, men vi ser fram til neste

års familiedag - Barnas Kystdag med Kystlaget. Vi har et godt samarbeid med Kystlaget Salta. Vi har

også samarbeide med 4H-gården og Bodø Husflidslag.

Som betaling for å ha klubbkveldene på Rødbrygga og bryggeplass på Moloen har alle medlemmer

fått ansvar for kafedriften på Molokroken hver sin søndag.

Deltakere på fylkesaktiviteter:

Herman, John, Saga og Vilja deltok på fylkesårsmøtet (digitalt). Fire medlemmer deltok på Givær

sommerleir. Klubben har hatt 12 medlemmer i år.

Styre:

Leder: Herman Helliksrud

Nestleder: Da Silva John Ronaldo Johansen

Sekretær: Saga Margrethe Brun Ellevseth

Kasserer: Vilja Almås Tangeraas

Styremedlemmer: Niklas Carlsen

Klubbrådgivere: Sissel Brun Ellevseth, Stian Johansen og Ståle Helliksrud

Sissel Ellevseth, VeilederA, Færingen 4H

4.12 Informasjon om Bodøsjøen Nettverk

Stornaustet
Dugnadene startet opp igjen i januar 2021. Det er registrert 708 dugnadstimer i 2021. Totalt
er vi nå oppe i ca 2400 registrerte timer pluss uregistrerte timer for rensing og klargjøring av
rivningsmaterialene i 2019. Mesteparten av timene er levert av Kystlaget Salta og
Landbrukspensjonistene.
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Koronareglene har nok forsinket prosjektet en del, da det i perioder har vært begrensninger
på hvor mange som kunne samles.

Golvet er så godt som ferdig, hems er bygget og rominndeling og pauserom nesten ferdig.
Portene har fått hengsler og en del støping er utført. Like før jul ble det lagt inn strøm med
sikringsskap, panelovn på pauserom og noen strømuttak. Belysning er utsatt til neste år.

Gjenstående arbeider på naustet er grue, belysning, gangspill, hengsling av sideporter, torv
på taket og forbedring av båtstøa som er for bratt.

El-installasjon og torvtak er vel de største kostnadene som gjenstår. Finansiering av dette er
foreløpig uklart. Vi vil forsøke å få det lokale næringslivet til å bidra samt sende noen
søknader gjennom Frivillighetsportalen, men mange støtter ikke igangsatte prosjekter.

Vedlikehold av Nordlændingen er godt i gang og fortsetter til planlagt sjøsetting 4.mars 2022.

Bodø 12.01.2022

Per K. Lund

4.13 Allaktivitetsrom på Lillebrygga

Høsten 2021 fikk vi endelig skiftet taket på Lillebrygga. Dette betyr at vi omsider  kan gå i gang med

det innvendige arbeidet for å få til et standsmessig aktivitetsrom for Håndverksgruppa, Færingen

4H-klubb og andre som trenger et isolert lokale til undervisning, møter mm.

Vi har tidligere fått innvilget kr. 100.000 i støtte til allaktivitetsrommet. Det bør også søkes om støtte

andre steder i tillegg til at kystlaget bør sette av budsjettmidler slik at det skal være mulig å få satt i

stand rommet. Det foreligger planer og budsjett som har blitt utarbeidet tidligere, men dette må

trolig nedskaleres og oppgraderingen av rommet gjøres i flere etapper etter hvert som vi får

finansieringen på plass.

For arbeidsgruppen

Hanne Seljesæter
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4.14 Kursrapport 2021 - sammenfatning fra årsrapporter

Vedlikeholdskurs med Nordlændingen på Helligvær ble gjennomført. I tillegg ble det arrangert tre

seilkurs med Nordlændingen.

5 Rapport fra styret

Nyholmen kystkultursenter
I forbindelse med “Gammelmotorens dag” fikk vi endelig vist frem det fine utstillingslokalet i første

etasje på Lillebrygga for besøkende. Ca 100 personer møtte opp for å se kystlagets omfattende

samling av gamle motorer. Arbeidet med Allaktivitetsrommet i andre etasje har dratt ut i tid, men

høsten 2021 fikk vi endelig skiftet taket på Lillebrygga, og vi er dermed kommet litt lenger i prosessen

med å få et egnet lokale.

Allaktivitetsrommet vil gi oss muligheter for å arrangere kurs, møter m.m. for blant annet Færingen

4H og for Håndverksgruppa som ikke i dag har noe godt egnet lokale for sine aktiviteter. Vi ønsker at

kystlaget skal ha en større bredde i aktivitetstilbudet også for de som ikke primært er interessert i

båter og motorer. Et egnet lokale er helt sentralt for å kunne realisere dette.

Småbåtene/Hæringen

Kystlaget har anskaffet nye båter de siste årene og har etterhvert fått mange båter som skal forvaltes.

Spesielt når det gjelder de to nye båtene vi har fått bygget - men også de øvrige båtene - følger det et

stort ansvar rundt bruk og vedlikehold av båtene. Sommersesongen 2021 var de flere av båtene som

ikke ble brukt. Vi har forpliktelser overfor både Forbundet Kysten og båtbyggerne til å bruke og

ivareta de nye båtene. Med det store antall båter vi etter hvert har fått så styret behov for å

organisere arbeid og bruk av båtene på en annen måte og besluttet å innføre en ordning med

båtansvarlige for småbåtene og Hæringen. En slik ordning kan også bidra til å øke engasjementet

rundt båtene og øke kompetansen blant de som bruker og jobber på båtene.

Miljøarbeid i kystlaget

Vi arrangerte strandryddedag på Store Hjertøya 9. mai i tråd med at kystlaget sammen med

kajakklubben og 4H har påtatt oss ansvaret for å rydde strendene på øya gjennom aksjonen “Adopter

en strand” i regi av Hold Norge Rent. Den planlagte strandryddeaksjonen i september måtte dessverre

utgå.

Offentlige høringer

Kystlaget sendte høringsuttalelse i forbindelse med oppstart av planarbeid - Detaljregulering for

Kulturhavna. Vi har tidligere deltatt i arbeidsmøter i regi av Bodø kommune og Bodø Havn for å skaffe

et kunnskapsgrunnlag før utarbeidelse av reguleringsplan for havna. Både i arbeidsmøtene og

høringsuttalelsen har kystlaget fokusert på betydningen av småbåthavna for båteierne, herunder

kystlaget, og at det blant annet er viktig å opprettholde båtutsettet.
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Bodøsjøen nettverk

Det har vært spennende å følge prosessen med byggingen av stornaustet, og det er imponerende å se

den dugnadsinnsatsen som er lagt ned av en relativt liten gruppe entusiaster. En stor takk til de som

har lagt ned utallige arbeidstimer for å få naustet ferdig. I oktober ble Nordlændingen for første gang

satt inn i naustet for vinterlagring. Ved hjelp av bergingsbil og mange frammøtte fikk vi båten i hus.

Fint å kunne stå innomhus og gjøre vedlikehold på båten før den skal sette ut igjen til våren.

Naustet og byggeprosessen har også fått mye oppmerksomhet blant byens befolkning. Oppsetting og

sjøsetting av Nordlændingen vil også få mye oppmerksomhet og gjennom aktiviteten rundt båten og

naustet får vi formidlet kystkulturen på en god måte og kanskje vekke interessen for kystkultur hos

flere

Kursvirksomheten

Et viktig oppdrag for et kystlag er å videreformidle kunnskapen om materiell og immateriell kystkultur,

dette gjør vi blant annet ved å arrangere kurs. Dessverre var mulighetene for å holde kurs noe

begrenset i 2021. Vi håper at vi i 2022 igjen kan arrangere kurs for våre medlemmer og andre

interesserte.

Andre aktiviteter

Det er som kjent kafèdriften på Molokroken, sammen med utleie av lokalet der, som langt på vei

finansierer alle lagets aktiviteter. Det er derfor viktig at lagets medlemmer stiller opp og tar

kafèvakter. I 2021 har kafèen dessverre vært stengt i lange perioder på grunn av pandemien. Dette

har ført til et betydelig inntektstap. Vi håper at det i 2022 blir mulig å få en mer normal drift av

kafèen.

Oppfølging av aktivitetsplan

Aktivitetsplanen for 2021 ble vedtatt på årsmøtet 18.-26. mars 2021. Noe av det som stod på planen

ble gjennomført, men en del aktiviteter måtte dessverre avlyses.

Nettsiden

Den gamle nettsiden var noe “utdatert”, tungvint å bruke og - ikke minst - den ble etterhvert kostbar

å drifte. Styret satte derfor i gang arbeid med å få utviklet en ny nettside for Kystlaget Salta. Nettsiden

skal presentere kystlaget på en god måte, være enkel å bruke og rimelig å drifte. Ny nettside vil være

klar om kort tid.

Rekruttering

Vi ønsker flere medlemmer og økt aktivitet i laget og styret vil derfor jobbe med rekruttering til laget.

Høsten 2021 ble det satt ned en arbeidsgruppe bestående av Bente Grude Borgos og Hanne

Seljesæter som skal jobbe med rekruttering.

Dugnadsregnskap

Kystlaget innførte fra og med året 2019 et dugnadsregnskap for å synliggjøre den store og viktige

frivillige innsatsen som gjøres av medlemmene i laget. Vi har nok fremdeles en vei å gå før vi får
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innarbeidet rutinene med rapportering slik vi ønsker det. Det er imidlertid gledelig å se at ordning nå

begynner å feste seg, og at flere nå er opptatt av å få dette på plass.

Aktiviteten i året 2021 ble på mange måter helt annerledes enn det som vi har vært vant med. Selv

om det ble innført tiltak som gjorde at veldig mange av våre vanlige fellesaktiviteter måtte begrenses

eller avlyses, så har medlemmene likevel vist at det ikke skorter på innsatsviljen for å fortsette med

lagets mange og ulike aktiviteter.

Totalt for laget ble det, trass koronarestriksjonene, loggført til sammen formidable ca. 4000 timer.

Den største enkeltinnsatsen i året som gikk var selvsagt dugnaden på storbåtnaustet. Her ble det

loggført hele 708 timer. En innsats som det står stor respekt av.

Landsstevne 2024

Styret har i 2021 jobbet med søknad til Forbundet KYSTEN om å få arrangere landsstevne i

kulturhovedstadsåret 2024. På nyåret ble det gjennomført møter med Bodø Havn KF, Bodø kommune

og Bodø 2024. På våren/forsommeren ble en foreløpig søknad sendt. På ekstraordinært årsmøte 31.

mai ble det formelt besluttet at vi skulle søke om å få stevnet. Ut på høsten ble en utfyllende søknad

sendt Forbundet KYSTEN. Forbundsstyret behandlet denne i november og vedtok at Kystlaget Salta

skal arrangere landsstevne i 2024. Med bakgrunn i innspill på medlemsmøte 13. oktober valgte styret

“Kysten - veien mot Europa” som tema for stevnet.

Sluttord

Året 2021 har vært nok et spesielt år, hvor det har vært vanskelig å drive kystlagsaktiviteter. I

skrivende stund ser det ut til at samfunnet snart er tilbake til normal hverdag og vi ser fram til at vi

igjen skal kunne drive med de aktivitetene vi ønsker og liker å holde på med; turer, kurs,

medlemskvelder, m.m. Vi ønsker å være et aktivt lag med et høyt aktivitetsnivå og et stort

engasjement og å være en synlig samfunnsaktør og målbærer for materiell og immateriell kystkultur

og verdier.

Styret benytter anledningen til å takke alle som - til tross for koronarestriksjoner - på en eller annen

måte har bidratt i kystlagets arbeid i løpet av 2021.

Tusen takk alle sammen!

Hanne Seljesæter Arne Harry Andreassen Solveig Seines

Styreleder Nestleder Styremedlem

Svein-Roald Kristiansen

Styremedlem
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