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Innkalling til årsmøte 
fredag 24.01.2014 kl. 1900 på Huvikslippen 

I flg. vedtektene legges årsmøtepapirene ut på «Slippen» en uke før årsmøtet. 
 
Saker til behandling: 
KONSTITUERING 

x Valg av møteleder 
x Valg av møtereferent 
x Godkjenning av innkalling 
x Godkjenning av sakslisten 
x Valg av tellekorps med 2 representanter 
x Valg av 2 årsmøterepresentanter til å underskrive protokollen 

 
SAKER 

x Beretning fra styret og arbeidslagene for 2013 
x Revidert regnskap for 2013 
x Forslag til budsjett for 2014 
x Forslag til arbeidsplan for 2014 
x Status på arbeidet med landsstevnet i 2015 
x Innkomne forslag. (må være styret i hende senest 2 uker etter møtets kunngjøring) 

 
VALG 
Styret 

x Leder (på valg) 
x Nestleder (på valg) 
x Sekretær (ikke på valg) 
x Kasserer (ikke på valg) 
x Leder av husstyret (ikke på valg) 

Andre 
x To vararepresentanter til styret 
x Revisor og varamann 
x Valgkomite bestående av 3 personer 
x Representanter til årsmøte i Forbundet KYSTEN 
x En representant til Stiftelsen Sandefjord kystkultursenter 

 
Sandefjord 09.12.2013 
Styret i Gokstad kystlag 
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1. Antall medlemmer i Gokstad kystlag. 
I følge Forbundet KYSTEN sine oppgaver var det 388 medlemmer i Gokstad kystlag ved utgangen 
av 2013, landets nest største kystlag! 
2. Styrets medlemmer 
Styret har bestått av følgende personer: 
Leder:    Bjørn Navjord  
Nestleder:   Yngvar Halvorsen 
Kasserer:   Morten Hellemann 
Husstyret:   Jarle Larsen  
Sekretær:   Grace-Jane Holmberg 
Vara    Pål Henningsen 
Vara    Torolf Stenersen 
 
3. Ledere for arbeidslagene og andre verv 
Fartøy- og kulturlaget: Fred Ivar Tallaksen 
Infolaget:   Bente Wallander 
Modellbåtlaget:  Knut Erik Boland 
Nordre Skur og Ballast: Erik Bjønness 
Seilas- og havnelaget:  Kaare Jansen 
Verkstedlaget:  Per Angell-Hansen 
Kystledslaget:   Vigdis Myhre 
Svennerlaget   Kjell Arne Mandelid 
Gokstadveverne  Bjørg Skaret 
 
Utleie: Greta og Andreas Falkenberg.  
Representanter for Gokstad kystlag i Drivergruppa for Svenner har vært Espen Bergan, Kaare 
Jansen og Dag Østby Pedersen. 
Kontorvakter har vært Kristian Fossum og Torbjørn Skaret (mandager), Vigdis Myhre (onsdager) 
og Roy Kristoffersen (fredager). Ottar Trones, Jan Samuelsen og John Aanes har vært avløsere. 
Per Angell-Hansen har representert kystlaget i styret for Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter. 
 
4. Møter og treff i 2013 

- Det er avholdt 11 styremøter i løpet av 2013, så har det vært 4 møter med arbeidslederne 
- Skreiaften ble arrangert 23.februar 
- Medlemstreff 10. april 
- Landstreff i Bodø 12 – 14. april 
- Borgertog 17. mai 
- Kystlagstur 1. mai til vestlandet 
- Pinsetreff på Svenner 18 – 20. mai 
- St.aften med TV2 23. juni 
- Forbundet KYSTENS landsstevne i Sandessjøen 18 – 21. juli. 
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- Fjordblues 10. august  
- Høsttreff på Gokstadholmen 21. september 
- Medlemstreff 09. oktober 
- Førjulstreff 30. november 

 
Landsmøte 2013 12 – 14. april 13 i Bodø  
Som utsendt medarbeider fra Gokstad kystlag hadde jeg fornøyelsen av å delta på landsmøtet 
som ble avholdt i Bodø 12 – 14. april. 
Jeg reiste fra Torp i det jeg vil kalle snøstorm og kom fram til Bodø i et fantastisk vårvær! 
Etter innsjekk og middag på Fredag var det åpning på møtet ved ordfører Ole Henrik Hjartøy, 
styreleder Arne Andreassen og leder i Salta kystlag Dagrunn Rasmussen. 
Etter dette var det behandling av landsmøtesaker etterfulgt av sosialt samvær. Dette er noe av 
det viktigste på disse møtene, og i tillegg er det hyggelig! Det å snakke med medlemmer fra andre 
kystlag med lang fartstid og erfaring er utrolig nyttig. Hvordan er de organisert, hva driver de med, 
hvor holder de til og hvordan er økonomien? Vi hadde mange gode diskusjoner på kveldene. 
Mange lurte på hvordan det fungerer med 9 arbeidslag i kystlaget vårt. Svaret er at mangfoldet 
gjør oss sterke, flere finner sin nisje i kystlaget og med dette får vi et godt arbeidsmiljø vi er helt 
avhengige av. 
Lørdag hadde vi et seminar som tok for seg «Status for vern og bevaring av kystkultur sett fra 
myndighetenes ståsted». Foredragsholder var Riksantikvar Jørn Holme. 
Han berømmet Forbundet KYSTEN og medlemmene for det frivillige arbeidet som gjøres og slo 
fast at uten dette ville mye verdifull historie, gjenstander, bygninger og fartøyer forsvinne. 
Neste tema var «Vern gjennom bruk» hvor enigheten var stor om det faktum at kystlagenes 
arbeid med bevaring skjer best ved bruk av det som skal tas vare på. Foredragsholder var Erika 
Søfting, kystlaget Salta. 
Landsmøtesakene var av det formelle slaget, alle sakene var sendt ut til lagene i god tid så det var 
ingen dissens på møtet. Under landsmøtesak nr 7 (valg) ble det ikke helt som Forbundets 
valgkomiteen hadde foreslått. Arne Andreassen (kystlaget Salta)ble gjenvalgt som leder, Asgeir 
Svendsen (kystlaget Nærsnes) ble Nestleder. 
To av de foreslåtte mannlige landsstyremedlemmene byttet ut med henholdsvis Ingunn Vardøy og 
Gunhild Forselv. Et lite kvinnekupp som gjør at det er tre kvinner og to menn som 
landsstyremedlemmer, hyggelig! 
Etter møtet ble vi transportert ut til Nyholmen hvor kystlaget Salta holder til. Der var det 
muligheter for forfriskninger og mere sosialisering.  
Festmiddag ble avholdt på Gamle Salten om kvelden med underholdning og prisutdeling for «Den 
gyldne åre», Kystlagsprisen og Kystenprisen. 
På søndag var det busstur m/ferge ut til Kjerringøy med omvisning på det gamle handelsstedet 
der ute. 
Konklusjon: Et godt arrangert landsmøte. Viktigheten ved å delta på disse møtene er stor fordi det 
er stadig noe å lære av andre! I tillegg til det formelle så er utveksling av erfaringer med andre 
kystlag vært turen alene!  
Bjørn N 
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5. Kurs arrangert i 2013. 
Det er ikke avholdt noen kurs i 2013, men i år vil det bli satset på kursvirksomhet. Blant annet kurs 
i sying av "Losoldermannsdrakt". Flere kurs vil bli behørig annonsert når de kommer. Nestleder i 
kystlaget er pådriver for kursvirksomheten. 
 
6. Markedsføring av Gokstad kystlag 
Kystlagets hjemmesider og nettsidene fungerer meget bra. Informasjon «fra Slippen» er den 
viktigste metoden for å spre informasjon.  

Tildelingen av Landsstevnet i 2015 er god markedsføring for kystlaget og gir et stort potensiale for 
markedsføring de neste 2 årene.  

Vi skal benytte alle anledninger som byr seg til å markedsføre kystlaget og Forbundet KYSTEN 
fram mot landsstevnet, det være seg foredrag, omvisninger eller kystkulturdag. Et eksempel på 
dette var Jotunansatte som i sommer var hos oss i 8 puljer a 30 – 40 mann for å få informasjon om 
kystlaget. 

7. Lørdagskafe 
Lørdagskafeen har vært et viktig treffpunkt i kystlagets foreningsaktivitet og har fungert fint også i 
2013. Åpningstidene har blitt justert underveis og er nå kl. 11.30 til 13.30. Ordningen med at 
arbeidslagene er kafevakter etter tur og oppsatt liste fungerer bra og gjør at arbeidsinnsatsen for 
tiltaket fordeles. Kystlaget har lagt opp til moderate priser og beregner ikke at dette skal være en 
større inntektskilde. Regnskapet viser kun noen få tusen i overskudd. Det viktigste er det sosiale 
treffpunktet det har blitt. Vinterstid holdes kafeen i "stua" i murbygningen og på gode 
sommerdager flyttes den ut på søndre brygge. All ære til alle som stiller opp som kafevakter. 
Svikter kafeen en lørdag er det tydelig at dette savnes.  

8. Utleie av Nordre skur i 2013 
Utleie Av Nordre skur går som før, men noe mindre enn i fjor. I år har vi 65 utleier – de fleste i 
helgene i mai, juni, august og september. Første etasje Nordre og brygga utenfor er spesielt 
populær. 
I tillegg har lokalene vært brukt til egne arrangementer: Årsmøte, Skreiaften, 17. mai, 
St.Hansfeiring med TV-2 arrangement, Fjordblues,  Nordre  Skur  og  Ballast’s  20  års  jubileum  og  
Førjulstreff.  
Dessuten er 2. etasje blitt brukt av Redningsselskapet Ung for kursvirksomhet. I tillegg har 
barneverntjenesten i kommunen leid lokaler og båter to uker i sommer. Dette er sommertiltak for 
barn. 
Nytt av året er at renholdet er satt ut på kontrakt til profesjonelt rengjøringsfirma etter 
tilbudsrunde. 

Booking foregår nå ved at kontorvaktene tar imot bestillingene, fører alle data opp på et 
registreringsskjema og registrerer alt på vår Googlekalender. Registreringsskjemaet legges i 
permen som back-up. Den blå boken er ikke lenger i bruk. Overgangen til dette systemet har gått 
greit. Stor takk til Kristian for opplegget – og til kontorvaktene for god jobb! 

Greta og Andreas Falkenberg 
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9. Økonomisk oversikt for 2013 
 Resultat -2013 Budsjett -2013 
 
Sum inntekter   931.341,93 787.000 
Sum utgifter   801.785,27  775.200 
Renter/rentekostnad/ gebyr – netto        2537,18      
Avsetninger (oppussing murbygning+ærespris)   110.000  
Årsresultat     22.093,84     11.800 
 
Noen utvalgte poster:  
Inntekt: 
Utleie av lokale   218.700 250.000 
Utleie av båtplasser   128.287 125.000 
Kystlagsbildet     56.600   50.000 
Kystled Drengestua/Buerøya     35.735   45.000 
Slipping       9.200   12.000 
Fjordblues/TV2    (netto)   111.711  
Utleie av strøm (båtplasser)     24.918   30.000 
Medlemskontingent     49.825   49.000 
Større  utgifter: 
Utleie av lokale     80.034   90.000 
Renovasjon     20.480   16.000 
Kystled Drengestua/Buerøya     11.420   18.000 
Strøm (inkl. utleie av strøm)   111.765 130.000 
Forsikring     57.265   57.500 
Vedlikehold mv. + bølgebryter     91.016 152.000 
 
Annet: 
"Prosjekt ny ormestadsnekke"     58.094  
Overført av tilskuddsmidlene     58.000  
 

Samlet bankinnskudd og kontaktkasse   620.204 
Rest tilskudd til ny Ormestadsnekke (kto1203)     20.000 
 

Gokstad kystlags egenkapital er nå på  kr. 2205.925,69. 
Årets regnskap viser et resultat på 22.093,84. Dette etter at det er avsatt midler til opp-pussing av 
murbygningen med kr. 100.000 samt avsetning av æresprisen for 2013 med kr. 10.000. Dessuten er 
verdien av flytebryggene er avskrevet med 20% til 148.423,18. Kystlaget har fortsatt en sunn økonomi hvor 
det er rom for å ta relativt store variasjoner i utgifter uten at dette får alvorlige konsekvenser for den 
daglige driften.  
 
Kystlaget står fortsatt overfor større nødvendige bygnings- og anleggsmessige utbedringsoppgaver bl.a. på 
murbygningen som vil kreve større økonomiske utlegg. Det er nå avsatt midler til dette. 
Kystlaget har i 2013 bevart den trygge økonomiske situasjonen som forelå ved årets begynnelse.  
 
Kasserer Morten 07.01.14 
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10. Treffkomitéen 
Treffkomiteen har i 2013 bestått av Britt Holm Lunde, Kristian Fossum, Lisbeth Boland, Knut Erik 
Boland, Ann Mari Olsen og Gunnar Holm Bratli. Gerd Johansen ble nytt medlem i løpet av våren.  

Komiteen har bidratt med planlegging og gjennomføring av følgende arrangementer:  
Kystlagets årsmøte 25. januar. 
Ottars skreiaften 23. februar.  
Vi har bidratt med mat til 2 dugnader. 
Mat og oppvarting av tv2`s sending fra Kystlaget St. hans gikk som smurt. Bluesfestivalen 
10.august likeså.  
Høsttreffet på Gokstadholmen ble arrangert 21.september. Årets førjulstreff ble arrangert 
30.november. 
Gunnar Bratli (leder) 
 
11. Kystlagsbildet 
I fjor gikk vi tom for rammer og det så ut som om serien med Kystlagsbilder skulle opphøre. MEN 
på medlemsmøte i høst stilte Torolf Stenersen og Torfinn Myhre opp på laget! Dette ga ny giv og 
arbeidet med å finne frem til en ny rammelist og produksjonen av rammer, passepartout etc. ble 
satt i gang. Vi vil gjøre ferdig Kystlagsbilder for 10 år i løpet av vinteren 2014. 

Cato Arveschoug 

 

12. Adopsjon av kystkulturminne 

Dette er en utfordring fra Forbundet Kysten i Grunnlovsjubileumsåret. Gokstad kystlag har 
valgt  å  restaurere  og  vedlikeholde  den  såkalte  “Sandefjordsmila”, som er to overettmerker 
i en sjømils avstand fra hverandre. Disse er plassert hhv på Kvernberget og ved 
Ødegårdsbåen i Sandefjordsfjorden. De ble opprinnelig brukt til å måle farten på 
nybyggene fra Framnæs mek. verksted. Slike opplegg finnes flere steder langs kysten, men 
står i fare for å bli borte. Kystverket har etter kontakt fra kystlaget skiftet de ytterste 
merkene og oppmaling gjenstår der. På Kvernberget er det mindre vedlikeholdsoppgaver 
som trengs. Så gjenstår en del dokumentasjon og informasjon utad slik at sjøfarende kan 
prøve seg på å måle farten uten GPS. Yngvar Halvorsen har ledet arbeidet. Planen er at 
dette skal være klart til sommeren.  

Hilsen Morten 
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13. Kystkulturdagen/ St.hansaften 2013 

St. hansaften 2013 helgen 21. -23. juni.  

TV2 i samarbeid med Redningsselskapet sendte en forespørsel til  Gokstad Kystlag om å få ha en 
sending fra vårt slippområde på St.hansaften. I praksis betød det at det meste av vår vanlige 
kystkulturdag måtte kanselleres pga rigging av en masse teknisk utstyr fra TV2. 

Båtlaget Gaia feiret 20 års-jubileum samme helga og holdt vikingmarked utenfor Gaiahallen og 
hadde flere vikingbåter på besøk. Samarbeidet Båtlaget og kystlaget i forhold til Tv2s produksjon, 
både med tanke på et lite område, og med  besøkende kom med Lanesbuen fra sentrum fungerte 
utmerket. Noe utfordring var det i forhold til parkering av TV2 sine opptaksbiler og plass til 
vikingleiren, men dette ble løst. Vi i kystlaget hadde ikke sett for oss størrelsen på Båtlaget Gaia 
sitt arrangement, og for Gaia båtlag så kom nok endring av program St. Hans helgen og omfanget 
av dette som en overraskelse. For framtidige arrangement hvor Båtlaget Gaia og kystlaget skal 
samarbeide bør informasjonen bedres fra kystlagets side. 

På fredag 21 ankom det i tillegg også et cruise- skip på Framnes.  Vi så vel en del hundrede 
mennesker som skulle passere gjennom vårt område på tur inn til sentrum som enda en 
utfordring. Dette gikk veldig bra da de fleste tok buss. 
Fleksibilitet og samarbeid bidro til at dette ble en vel gjennomført helg. Mange bidro gjennom 
hele helgen til siste trailer var fylt opp kl 2400 søndags kveld, bra gjort! Vi fikk også et pent 
overskudd for strevet! 
Når det er sagt, det blir vel lenge til vi påtar oss samme type arrangement framover på bekostning 
av vår kystkulturdag. 

 
14. Borgertoget 2013 
Borgertoget 17. mai 2013 

Som vanlig går Gokstad kystlag i Borgertoget på 17. mai. I år var vi mange medlemmer med, men 
det er plass til flere. 

Gokstad kystlags er populære langs ruten gjennom Sandefjord sentrum der Verkstedlaget som 
vanlig har med seg en båtmotor som lager hyggelig lyd og eksos. Nordre skur og Ballast synger seg 
gjennom gaten noe som også er populært. Gokstadveverne stilte også med mange medlemmer 
denne gangen. Ellers var alle lagene representert i toget. 

På Svenner var det også «borgertog» denne 17. mai og Kjell Arne refererte dette slik:  

Mange medlemmer av Gokstad kystlag 17.maihelga på Svenner. Kjell Arne Mandelid refererer fra 
ett av landets minste og mest eksotiske 17.maitog. – I år gjekk toget til Nordbogen på tradisjonelt 
vis med sang og hurra. Det var ingen ting å klage på når det gjaldt stemningen, det vi savnet var 
pølsebod men det vart løst på andre måter, forteller fotografen. 

Yngvar Halvorsen 
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15. Bibliotek 
Arbeidet med registrering av bøkene går sakte fremover og ut på nyåret 2014 kan vi annonsere at 
vi ønsker flere bøker. 

Cato Arveschoug 
 
16. Gokstad kystlags vandrepropell 2013 
Vandrepropellen som hvert år deles ut på kystkulturdagen ble i 2013 tildelt "Tokai". 
Riksantikvaren fattet nylig vernevedtak for båten.  Den 65 fot store Hardanger-kutteren er det 
første skipet med vernestatus ved Gokstad kystlags brygger.  

Riksantikvaren skrev følgende: Med drift langs hele Norskekysten, Fladen til Shetland, sildefiske og 
størjefangst, reketråling, med not og garnfiske og snurrevad, er Tokai en typisk representant 
for utvikling av fiske og tilpassing til lønnsomme fiske- og fangstmetoder. Tokai framstår i det alt 
vesentlige som svært original med høy grad av autentisitet.  

Tokai ble bygget på Tollevsverftet av Johan T. Nerhus i 1914. Foreningen Stauper eier båten, og 
Arne Gundersen har gjort en stor jobb for å sette i stand og bevare den. Gokstad kystlag er en 
naturlig havn for et verneverdig fartøy.  

Propellkomiteen består av Stig Tore Lunde, Kristian Fossum og Morten Hellemann og de sto også 
for utdelingen. Interesserte kan ellers lese om årets tildeling og se vandrepropellen på veggen i 
stuen i murhuset.  
 
17. Årsrapport fra Husstyret 2013 
 
Vi har i år malt dører, og noen vinduer på husene våre. Vi har skiftet noen vinduer i murhuset. 
Rydding rundt veggene både vår og høst har det også blitt, i samarbeid med havn og seilas. Et 
særdeles tett kloakkrør skapte litt trøbbel rett før et bryllup her i sommer.. det ble både rørlegger 
og spylebil, men røret åpnet seg heldigvis rett før selskapet kom. 
Og plutselig sto det et litt stort "hundehus" over vinsjen også, med skråtak og fine hengsler. 
Ombygging av vannkraner ut på bryggene ble også gjort, så nå kan vi blåse rørene rene for vann 
hver høst (fantastisk).  Ellers så jobber vi med å få restaurert murhuset, med nye vinduer (like de 
vi har i dag) ny murpuss, og det som ellers trengs. Her sliter vi litt med å få inn anbud, men vi 
fortsetter i 2014. 
Målet er å være ferdig til landstevnet 2015. Selv har jeg ikke gjort stort, så jeg vil takke alle dere 
som gjør en innsats for det flotte anlegget vårt. 
 
Jarle Larsen 
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18. Årsrapport fra Fartøy og kulturlaget 2013 
Vi har i 2013 gjennomført: 

x Lanesbuen  

  
har fått godt stell også i 2013, og følgende er gjennomført: 

x Fisketur med hjelp av Redningsskøyta.. 
x Reparert oljetrykk, girkasse (Førte til problem på fisketur på forrige punkt) 
x Reparert/Nye flottører til lensepumper + rens av toveisventil 
x Ny tur (med retur av Redningsskøyta.. da ikke Bjørn Navjord kunne se skoa sine i styrhuset 

pga det som viste seg å være damp) 
x Tetting av kjølesløyfe pga vibrasjon og muttere som løsnet 
x Rens av kjølsvin, mye olje her 
x bytte av gummislanger i kjølesystem 
x Oljeskift (Også med «cleaning oil» for å skylle ut rester av sot) 
x Skifte av oljefilter (det gamle hadde slitasje) 
x Ny trapp ned i motorrom 
x Isolasjon av eksos (og varmeskjold i tak) 
x LED lys og Lysrør i motorrom 
x Dieseltanker har blitt tømt og fått mannluker for å enklere rense dem i fremtiden. Her var 

det mye dritt! 
x Forpigg og lasterom er garnering og innredning fjernet (Pensjonistene er ivrige her hver 

onsdag!)  
x Spant og borganger er inspisert av blant andre Kåre Jansen, Torolf Stenersen og Jarle 

Larsen (se egen rapport levert tidligere i år på dette). Konklusjonen var at mesteparten er 
bra med Lanesbuen. 

x Innkjøpt avfukter for å holde det noenlunde tørt. 
x Spleis   

 

 Fikk en god oppussing også våren 2013, men har fortsatt ingen fadder, men har 
blitt brukt endel allikevel. Rigg ble reparert og lakket, og mast ble heist på plass for første gang 
siden vi overtok båten 

Poly – Ble pusset opp og sjøsatt, men ikke mye brukt denne sesongen. Trenger noe mer vedlikehold våren 
2014 

Vårpuss  på  båtene  ”Fram”,  ”Anna”  ,  ”Tjære  Deg”,  ”Stokkegiggen”  og  ”Albatross  II”. 
Deltakelse i 17.mai tog og Kystkulturdagen.  
Tenvikbåten Albatross II blle sjøsatt, men dessverre ikke brukt i det hele tatt iår. 
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x «Bygging av Ormestadsnekke» prosjektet: 
 
1. Mottatt tilsammen 75.000 kroner i støtte fra Anders Jahres humanitære stiftelse og  

Bess Jahres stiftelse. Fikk dessverre ingen penger fra verken Sparbank1 Gavefondet 
eller DNB Sparebankstiftelsen etter søknad i våres (Heller ikke høstens søknad det 
gjaldt DNB Sparebankstiftelsen)  

2. Mer detaljert revidert tidsplan er laget 
3. Splitting  av  Eik  til  spant  ved  hjelp  av  Jarle  Larsens  ”logosol”  jigg  for  motorsag 
4. Saget Eik ute i skogen på Østerøya som skal brukes til blant annet dollbord. 
5. Spunning er laget (men ikke helt ferdig) 
6. Laget bunnstokkdelen av de fleste spant 
7. Alle knær og beslag er satt på 
8. 2-3 spant er nesten helt ferdige 
9. Gjennomført  ”Byggehelg”  i  november med fiskesuppe på brygga! 
10. Motor er innkjøpt for 40.000 
11. Hentet noen furubord på Tinnoset sag som skal brukes til bordganger 
12. Sendt søknad til Gavefondet i Sparebank1 om tilskudd til byggingen som vi ikke har fått 

svar på ennå. 
 

For Fartøy- og kulturlaget  
Fred Ivar Tallaksen 

16.12.2013 

19. Årsrapport fra Gokstadveverne 2013 
 
Gokstadveverne har hatt 3 planleggingsmøter i år og én felles hyggekveld med Modellbåtlaget 
onsdag 11. desember på stua i murhuset.  Rommet var gjort om til kafé og det ble servert ost og 
kjeks og vin til de 15 som hadde meldt at de kunne komme.  Det ble en hyggelig kveld med en fin 
tale av Knut Erik.  Vi var enige om at vi ville at dette førjulsmøtet for de to lagene sammen måtte 
bli en tradisjon!  Evt.også en rekekveld på brygga før sommerferien.  Det ble også sendt en hilsen 
til Anne Grete, som allerede er i Argentina og siden skal være med på turen med hurtigruteskipet 
«Fram» til Syd Georgia.  Vi fikk sms tilbake 10 min. senere fra Salta i Argentina! 
Innkjøps- og hyggetur til Sverige søndag 17. – mandag 18. mars.  Mye er billigere i Sverige enn her, 
og det gjelder i høy grad også vevgarn og vevutstyr!  Anne Grete var sjåfør og Else, Grete og Bjørg 
var med. Turen gikk med ferje til Strömstad og videre til Matt-Seppo i Grimsås, der vi «vasset» i 
garn i et par timer og fikk se hvordan lissegarn blir produsert.  Videre gikk turen via Kinna til 
«vårt» bed-and-breakfast-sted som er en förleggargård i Kinnahult langs Fritslavägen. Der hadde 
vi bestilt 2 dobbelt- rom og hadde et kjøkken og en liten spisesal til disposisjon.  Grete laget mat - 
 vin hadde vi kjøpt på ferja.  Etter frokost neste dag rakk vi 3 garnutsalg med utstillinger i Kinna, 
Överlida og Ås og innimellom en vevstolfabrikk i Öxabäck, der de også selger vevutstyr,  bl.a. 
rimelige trespiler til påsveiping. Vi rakk forøvrig en varm lunsj med salat, drikke og dessert til SEK 
65.- på det lille hotellet i Överlida. På hjemveien stoppet  vi ved Torp kjøpesenter utenfor 
Uddevalla, så alle ble fornøyde! 

Båtrya er snart ferdig – tidligere enn planlagt, takket være Kaisas og Anne Gretes store innsats.  

Blå renning til 2 dongeriryer(matter) – én til Svenner og én til kystlaget – er sveipet på en liten vev 
som snart er ferdig programmert for «kypert»matter. Vi har fått sekkevis med filler i det siste fra 
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folk som rydder.  Vi har jobbet en del med å sortere, beholde det som er aktuelt og kaste det vi 
ikke kommer til å bruke, så det blir framkommelig på seilloftet! 
Det er to håndklevever i gang, én myggtjell-vev, bånd til hemper på Monica-vev samt grytekluter i 
«sjø»-farger.  Det har også blitt strikket og heklet en del produkter for salg, men det ble ikke salg 
av våre produkter før St. hans i år, fordi TV2 overtok arenaen på kystlaget. (Det blir heller ikke salg 
av gokstadvevernes produkter til inntekt for kystlaget i 2014, fordi vi samler opp til landsstevnet i 
2015!) 
Vi har demontert den gamle, «kranglete» veven som tok stor plass og tatt vare på deler vi kan 
bruke og gitt resten til Grete, som skal snekre lite bord med «patina». Hos oss blir alt utnyttet som 
kan brukes!  I løpet av mars 2014 vil vi antagelig via bekjente få en mindre og «snillere» vev fra 
Sverige. 
Det er så god stemning på seilloftet at vi stadig får besøk, spesielt når det er kaffepause på 
onsdagene -  sånn ca.19.30.   Vi er glade for å få dele arbeidsrom med modellbåtlaget og håper de 
vil lykkes med å rekruttere et par medlemmer til, så vi ikke blir altfor dominerende med våre 14 
medlemmer. 
Sandefjord, 13. desember 2013 
Bjørg Skaret 

20. Årsrapport fra Kystledslaget 2013 
Kystledsesongen har som foregående år forgått i kjent stil - det vil si at alt går nærmest knirkefritt. 
Det er fordi de som har ansvaret gjør en fremragende jobb med å forberede hyttene slik at de er 
klare for gjestene. Og at de gjennom sesongen har tilsyn og følger opp. 
Før innrykket av gjester har de vasket tak og vegger og hatt vårdugnad ute. 
I år har det blitt nyanskaffelser - ny salong på Drengestua og flere nye møbler på Buerøya. 
Supplering av husgeråd. 
I høst ble det også lagt ny takstein på Drengestua, økonomisk samarbeid mellom Oslofjordens 
Friluftsråd, Sandefjord kommune og kystlaget. 
Samarbeidet med kommunen og OF fungerer veldig bra. Sesongen på Gokstadholmen med vann 
fra landsiden har vært veldig arbeidsbesparende. 
Høsten innebærer nok en dugnad med å ta i land tekstiler som blir puttet i maskiner hos noen og 
enhver - madrasser hengt under tak og i det hele en vinterstenging. 
Booking for neste sesong er allerede i gang! 
Takk til alle og til styret og kasserer som holder orden på utbetalingene og tar imot innbetaling fra 
Oslofjorden Friluftsråd. 
Kystledslaget v/Vigdis 
 
 
21. Årsrapport fra Modellbåtlaget 2013 
Vi har vært 5 aktive medlemmer gjennom dette året. 

Prosjekter i 2013 - ferdigstilte og påbegynte: 
Felles prosjekter:  
Ormestadsnekka M/B Rolf i samarbeid og samråd med Fartøy- og kulturlaget, som skal lage denne 
båten i full størrelse. Kjølen er ferdig strekt og hjelpespant er ferdige og montert i jigg. De første 
bordgangene fra kjølen er montert. Dette er et interessant tverrfaglig prosjekt i kystlaget. 
Geir Raastad har ferdigstilt sitt første modellbåt byggesett, skuta «Dominica». Roy er snart ferdig 
med sin modell av «MK Blia», hvor originalen bl.a. ble brukt til å frakte flyktninger fra Vestlandet 
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til England under 2. verdenskrig. Sank i 1941. Per Ole har begynt på «Fembøring» av Nordlandsbåt 
typen. Knut Erik holder på med modell av vikingskip fra Skuldelev funnene i Danmark. De fant 3 
skip, og dette er modell av det første de fant. Knut holder på med M/B Rolf, som bygges i takt 
med fullskala båten. Vi lager den i skala 1:10. 
Plan for 2014: 
Fortsette med MB Rolf prosjektet, i tillegg til noen individuelle prosjekter. Holde god kontakt med 
Vestfold Modellbåtklubb, og foreta minimum en museumsbesøkstur. 
Utstyring av maskinrommet i 2013: 
Vi fikk kr. 5.000,- til rådighet i år, og disse er benyttet til innkjøp av en kontursag, «Dremel» type 
verktøy, fleksible aksler til bormaskiner samt maling, pensler, sandpapir og annet småverktøy.  
Andre aktiviteter i 2013: 
Vi har i høst hatt en hyggelig og meget interessant tur til Tønsberg, hvor vi besøkte Vestfold 
Modellbåtklubb på en av deres møter ved 3. dammen, og det var kveldskjøring. Medlemmene i 
VMBK lager modellbåter som skal kjøres på vannet, med motor og radio fjernstyring. Vi fikk se en 
mengde flotte modellbygg, og med kjøring i mørket med tente lanterner og kabinlys, ble det en 
fin opplevelse. 
Knut Erik Boland 
Leder modellbåtlaget 
 
22. Årsrapport fra Infolaget 2013 
Infolaget i Gokstad kystlag har ansvaret for å utarbeide og formidle informasjon om lagets 
virksomhet til internt og eksternt bruk. 

For å løse dette oppdraget har infolaget i 2013 

x driftet lagets nettsider www.gokstadkystlag.no. Sidene oppdateres nærmest daglig, med 
nyheter fra daglig drift, presentasjon av kystlaget, dets historie og informasjon om de ulike 
lagenes virksomhet, herunder prosjektene. 

x sendt ut 30 informasjonsbrev til medlemmene via e-post  

x formidlet 83 digitale informasjonssaker, nyheter og oppslagstavler med bilder fra ulike 
arrangementer i kystlagets regi til nettsidene  

x formidlet informasjon om aktuelle hendelser til Sandefjords Blad, noe som har resultert i 
flere positive nyhetssaker om kystlaget i avisen i inneværende år 

x formidlet ett informasjonsbrev til medlemmene. 

Nettsidene er per 12.12.13 vist 58 139 ganger, hvorav 31 982 ganger i 2013. De mest populære 
sidene har i år som i fjor vært de som dreier seg om utleie av selskapslokaler (1591 visninger), 
men saken om TV2-programmet fra Sankthans var også populær (735 visninger). 
Kontaktopplysningene er vist 682 ganger og trefflista 567.  
Infolaget tok i 2012 initiativ til nytt trådløst nettverksopplegg. Nettverket ble satt i drift i 2013 og 
fungerer nå bra på hele Slippen.  
 
Bente Wallander 
Leder infolaget 

http://www.gokstadkystlag.no/
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23. Årsrapport fra Nordre Skur og Ballast 2013 
Året 2013 har igjen vært et godt år for NSoB. Med 35 korister og musikere, (19 kvinner og 15 menn) - 
er vi et av kystlagets største arbeidslag. Vi øver i murbygget, hver torsdag, fra kl 18:30 – til 21:00, 
under musikalsk ledelse av Kjeld Lunde. Arbeidslagsleder har vært Erik Bjønness. 

Et tilbakeblikk. 
I løpet av 2013 har vi vært med på følgende:  

x Ca 40 øvelseskvelder er gjennomført. 
x Mange spilleoppdrag - en del interne, og noen eksterne og betalte.  
x Vårt repertoar er nå ca150 sanger. 
x Foruten sanger (fordelt på 4 stemmer – SATB), akkompagneres sangerne med en rekke 

instrumenter, som spilles av våre egne kormedlemmer.  
x De aller fleste av våre eksterne oppdrag er tatt opp på video, både for læringsformål og for 

dokumentasjon av virksomheten. Enkelte av sangene er også å finne som video på Youtube. 
x Årets sentrale spilleoppdrag og sosiale hovedaktivitet  var vårt eget 20-års jubileum, som ble 

feiret på «øvre kino» i Sandefjord med full sal. 
x Vi fortsetter å ha fokus på sanger med maritimt innhold, gjerne med et lokalt tilsnitt. 
x Vi tar sikte på omtrent det samme aktivitetsnivået i 2014 med spilling på Kystkulturdagen i 

juni som et forventningsmessig høydepunkt. 
x Vi planlegger også å bidra med sanger og et shanti-seminar til Landsstevnet i 2015.  

 
Erik Bjønness  
Arbeidslagsleder for Nordre Skur og Ballast 
24. Årsrapport fra Seilas- og havnelaget 2013 
           
Laget har hatt 3 dugnader på bryggeanleggene og en sammen med husstyret på land. Det er også 
utført mye arbeide på bryggene utenom dugnadene, på onsdager og lørdager. Bølgebryter regnes 
nå som ferdig og er tatt i bruk med to faste bryggeplasser og flere vinterplasser.  
Det er også lagt vann og strøm til bølgedemperen som brukes flittig til fortøying ved 
arrangementer. 
Laget  har  forberedt  bygging  av  en  gangbrygge  langs  steinkanten  ved  ”parkeringen”.  Noe  stolper er 
samlet på plassen og andre steder. Det vil arrangeres dugnader på dette utover våren. Bryggen er 
tenkt ferdig til landsstevnet. 
Arbeider som er utført ellers er stort sett vanlig vedlikehold som årene før: 
Alle bryggene ble vasket i våres, men på grunn av regn ikke beiset.  
Noen bord skiftet på flytebryggen og det er lagt trabulant mellom flytebrygge og bølgedemper. 
Utriggere er sett over og reparert (noen fester skiftet). 
Reparert lysene på bananbrygga (Bjørn R). 
Anodene på slippen har vært oppe til inspeksjon. 
Ryddet området og kjørt mye søppel til Kastet. 
Bryggene er klargjort for vinteren, stengt vann osv. (bobleanlegget inspiseres når dykker har tid). 
Laget har også utført diverse arbeider på Lanesbuen. 
For Seilas og havnelaget   
Kaare Jansen 
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25. Årsrapport fra Svennerlaget 2013 
 

Svennerlaget arrangerte tur til Svenner 20. - 21. april.  En tur for å se over og forberede for 
pinsedugnaden. 
Vi hadde med oss ut nyvasket sengetøy som ble lagt på alle senger i steinhuset og i tillegg  vasket 
Turid over gulv i steinhuset  etter vinteren. 
Sammen med Dag Ø P så vi over alle hus og sjekket beholdningen for innkjøp til sommersesongen. 
Vi startet prosjektet "Merking og rydding av stier på Svenner". Det var stien Kutråkket og Lostufter 
til Fiskehytta. 
Magne tok oppgaven med å skaffe navneskilt som han har laget sammen med sin datter Linda. 
Vi hadde Sonja med oss ved noen anledninger der hun viste oss hvor stiene egentlig går. Det ble 
merket og skilter ble utplassert. 
Bjørn N hadde med seg fam. og medlemmer ut en helg for å rydde kratt på stien Kutråkket. 
Det viste seg at i løpet av sommeren var det mangen som fant og brukte stiene. Vi har fått mange 
positive tilbakemeldinger 
på jobben som er gjort. Større del av Svenner er nå lettere tilgjengelig sammen med historien 
langs disse stiene. 
 
SVENNERLAGET 
Kjell Arne Mandelid 
 
26. Årsrapport fra Verkstedlaget 2013 
Året 2013 har vært et stabilt driftsår for verkstedlaget. Hovedoppgaven har også i år, vært å 
videreutvikle motorsamlingen, samt restaurere flere motorer.  
Det har i år kommet få nye motorer til laget. Det begynner å minke på interessante motorer nå. Vi 
har i år mottatt en sterling-/varmluftsmotor, en motor som vil kunne bidra med å vise motorens 
tekniske utvikling. 
Dokumentsamlingen har også i år fått noen nye dokumenter.  Etterspørselen etter dokumenter 
har i år, som i fjor avtatt. 
På våre internettsider er det nå lagt ut 94 motorer med beskrivelse. Dessverre har ikke alle 
motorene bilder, men det håper vi at vi skal få gjort i året som kommer. Nye motorer, som er 
kommet til, er heller ikke lagt ut. Dessverre ligger vi nå etter i dette arbeidet. 
Ca.12500 stk. har besøkt Verkstedslagets internettsider i 2013. 
Også i år deltok Verkstedlaget i Borgertoget 17. mai, og som vanlig ble det kjørt motor. Et 
populært innslag. 
Da vi har for mange motorer har prøvd å selge noen, men det er ikke lett i disse tider, selv om 
motorene frembys til lav pris. 
Driften i laget har også i år vært svært stabil med godt oppmøte på onsdager og lørdager. 

Sandefjord 13.12.2013 
Per Angell-Hansen      
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27. Regnskap for 2013 og budsjett for 2014 
 
Regnskap 2013       og     Budsjett 2014
Konto Tekst 2012 2013 2013 2014

Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett
Salgs-og driftsinntekter
3100 Kaffepenger diverse 22 602,50 23 000 23 439,00 25000
3104 NSoB, spilleoppdrag mv 12 000,00 15 000 28 846,50 10000
3107 Kystled 43 987,00 45 000 35 735,00 40000
3108 Medlemsarrangementer 21 539,50 25 000 19 470,00 20000
3109 Andre arrangementer 97 774,00 90 000 213 085,00 100000
3110 Kystlagsbildet 64 600,00 50 000 56 600,60 50000
3111 Kystkulturdagen 19 836,00 23 000 0,00 23000
3112 Gokstadveverne 3 990,00 1000 0,00
3113 Lanesbuen 7 130,00 10 000 3 930,00 5000
3115 Kystlagsprod. Salg 3 550,00 4 000 8 500,00 4000
3400 Tilskudd Sandefjord kommune 20 125,00 20 000 19 058,00 19000
3610 Leieinntekter lokaler 226 400,00 250 000 218 700,00 220000
3615 Leieinntekter båtplasser 125 150,00 125 000 128 287,01 128000
3617 Leieinntekt strøm 32 558,00 30 000 24 918,00 27000
3620 Slipping 11 000,00 12 000 9 200,00 12000
3010 Kursinntekter 1 275,00
3920 Medlemskontigent 49 100,00 49 000 49 825,07 50000
3930 Momskompensasjon 12 181,00 12000
3940 Prosjekt ny Ormestadsnekke 58 000,00
3999 Diverse inntekter 26 371,95 15 000 21 566,75 15000
SUM salgs og driftsinntekter 788 988,95 787 000 931 341,93 760000

Varekostnader
4100 Utg. kaffe div. smått 16 487,93 17 000 15 449,92 17000
4101 Kystvakt div. utgifter infolaget 6 982,02 8 000 1 532,50 6000
4102 Verkstedlaget 18 509,00 18000 11 159,00 Pengene
4103 Fartøy- og kultur 18 901,00 20000 16 308,60 bevilges fra
4104 Nordre Skur & Ballast 2 406,00 10000 24 875,80 kto 6600
4105 Modellbåtlaget 3 227,00 5000 5 136,10 etter års-
4106 Seilas- og havnelaget 31 853,88 5000 2 717,00 møtet
4107 Kystled - Buerøya/Gokstadholmen 12 147,21 18 000 11 420,34 14000
4108 Medlemsarrangementer 20 895,88 25 000 22 597,66 20000
4109 Andre arrangementer 63 426,01 56 000 101 374,11 60000
4110 Kystlagsbildet 370,00 3 000 0,00 3000
4111 Kystkulturdagen 21 083,90 23 000 0,00 23000
4112 Gokstadveverne 7 700,79 7000 6 817,62 se 4102-4106
4113 Lanesbuen 30 555,75 26 000 18 107,04 25000
4114 Svennerlaget 0,00 0 0,00 se 4102-4106
4115 Kysten og kystlagsprodukter 0,00 2 000 7 382,50 2000
4116 Diverse innkjøp 8 464,96 6 000 13 802,00 6000
4910 Kursutgifter 0,00 800,00
4911 Prosjekt ny Ormestadsnekke 13 031,30 0 58 094,10
SUM varekostnader 276 042,63 249 000 317 574,29 176000

Lønnskostnader
5000 Lønn til ansatte 60 526,81 60 000 53 360,24 40000
SUM lønnskostnader 60 526,81 60 000 53 360,24 40000

Andre driftskostnader 
6015 Avskrivning på brygger 50 309,04 37 105,00
Sum av og nedskrivninger 50 309,04 37 105,00

Kostnad lokaler
6300 Leie lagerlokale 9 750,00 9 800 9 750,00 9800
6320 Kommunale avgifter 7 383,19 7 400 7 503,76 7700
6340 Energiforbruk 106 552,26 130 000 111 765,59 115000
6380 Vaktselskap 9 106,50 9 200 9 989,50 10000
6390 Kostnad vedr. utleielokaler 12 874,44 30 000 26 674,60 60000  
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6391 Renovasjon 15 714,19 16 000 20 480,39 21000
Sum andre driftslokaler (lokaler) 161 380,58 202 400 186 163,84 223500

Leiekostnader
6400 Gassflasker 6 309,00 4 800 4 258,00 4500
6440 Brøyting 6 110,00 8 000 15 365,75 12000
Sum Leiekostnader 12 419,00 12 800 19 623,75 16500

Verktøy, inventar og driftsmateriale
6550 Driftsmateriale 10 064,83 5 000 4 312,50 5000
Sum 10 064,83 5 000 4 312,50 5000

Reparasjon og vedlikehold
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 104 654,10 152 000 91 016,95 190000
Sum Reparsjon og vedlikehold 104 654,10 152 000 91 016,95 190000

Fremmede tjenester
6780 Lønn selvstendige næringsdrivende 2 362,50
Sum fremmede tjenester 0,00 0 2 362,50

Kontorkostnader, trykksaker mv
6800 Kontorrekvisita 8 873,06 9 000 3 019,00 3500
6810 Data/EDB/telefon- kostnad 13 916,39 12 000 13 095,08 13000
6840 Aviser, tidsskrifter, oppdatering o.l 3 050,00 2 500 2 500,00 2500
6890 Annen kontorkostnad 1 766,00 3 000 8 092,62 18000
Sum kontorkostnader, trykksaker og lignende27 605,45 26 500 26 706,70 37000

Telefon, porto og lignende
6940 Porto 2 850,00 3 000 1 014,50 3000
Sum telefon, porto og lignende 2 850,00 3 000 1 014,50 3000

Kostnad transportmidler
7040 Forsikring 56 796,00 57 500 57 265,00 58000
Sum kostnad transportmidler 56 796,00 57 500 57 265,00 58000

Kontingent og gaver
7410 Kontingenter andre 4 350,00 4 000 3 950,00 4000
7420 Gaver/premier 7 934,80 3 000 1 330,00 2000
Sum kontingent og gaver 12 284,80 7 000 5 280,00 6000

SUM Andre driftskostnader 438 363,80 466 200 430 850,74 539000

Finansinntekt og -kostnad
8040 Renteinntekt 3 569,17 3 833,86
8170 Gebyrer 1 952,98 1 296,68

Driftsresultat

Sum salgs- og driftsinntekter 788 988,95 787 000    931 341,93 760000
Sum totale driftsutgifter 774 933,24 775 200 801 785,27 755000
Sum finansinntekt og kostnader 1 616,19 2 537,18
Avsetninger 110 000,00

Årsresultat  15 671,90 11 800      22 093,84 5000
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28. Balanseregnskap 
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29. Revisorerklæring  
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30. Arbeidsplan for 2014 
- Arbeidet med organisasjonen for landsstevnet 2015 blir viktig i 2014. Organisasjonen må 

komme i arbeid slik at vi ligger i hht planlagt tidsplan. 
- Styret skal gi rammene for gruppenes arbeid og avgjøre i spørsmål om oppdrag og ansvar 

mellom gruppene. Styret skal også ha det økonomiske ansvar og foretar tildeling av 
økonomiske midler etter gruppenes behov. Gruppene skal ha godkjennelse fra styret i de 
saker som har en økonomisk konsekvens. 

- Gruppene skal koordinere oppdragene slik at de blir løst i hht tidsplanen som er følgende: 
Ansvarshavende i gruppene på plass til 24. januar 2014.  
Koordinering av oppdrag mellom gruppene og tidsplanen innen 10. februar.  
Undergrupper på plass med ansvarshavende innen 10. mars.  

- Oppdragene til undergruppene må være konkrete slik at de er lette å utføre. 
og at disse kan starte forberedelser som må til, for eksempel bestillinger som må gjøres i 
tide enten det er artister eller materiell.  
Det må lages en plan for profileringen av landsstevnet vårt fram mot stevnet i Oslo 17. – 
20. juli 2014. Opplegg for dette må være klart til 8. april, herunder om Lanesbuen skal 
brukes. I så tilfelle må denne prioriteres slik at kan vise den fram i Oslo. 

- Bygging av Ormestadssnekka vil også gå sin gang etter en lagt tidsplan. Båten skal sjøsettes 
i 2015 under landsstevnet.  
Etter hvert som året går så vil flere og flere bli trukket inn i arbeidet med landsstevnet. 
Dette er nødvendig for å få landsstevnet i havn, men også for at flest mulig skal kjenne et 
eierskap til kommende landsstevne. 

- Avhengig av anbud som er kommet inn og eventuell utbygging av gang/sykkelvei er det 
sannsynlig at murhuset blir pusset opp i 2014. 

- Det skal bygges småbåtbrygge langs med småbåthavna i løpet av året. 
- Medlemstreff vil bli gjennomført hvert kvartal for å informere medlemmene om 

utviklingen i landsstevneforberedelsene. 
- Kurser vil bli forsøkt gjennomført ila året avhengig av interesse. Kurser vil bli behørig 

kunngjort på forhånd. Nestleder har ansvar for dette. 
 

I tillegg kommer vanlig drift av de forskjellige arbeidslag, herunder dugnader.  
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31. Landsstevnet 2015 

Oppdrag 
Arrangere landsstevnet for Forbundet KYSTEN i 2015 i henhold til gitte retningslinjer 16 – 19. juli. 
 
MÅL MED LANDSSTEVNET 2015 

- Formidle kunnskap om kystkultur og fartøyvern 
- Øke forståelsen for Forbundet KYSTENs arbeid for bevaring av kystkulturen i Norge 
- Formidle kystkultur i Sandefjord og Vestfold med fokus på vikinger, båtbygging og 

hvalfangsthistorie.  
 

- Gokstad kystlag ble høsten 2012 tildelt Forbundet KYSTENs landsstevne i 2015. Siden 
tildelingen har styret jobbet med å bygge en stevneorganisasjon.  

Organisasjon 
Styret er overordnet organ som koordinerer og styrer økonomien. Styret tar avgjørelser der det er 
behov. Styret bidrar til koordinering mellom gruppene. 
Gruppene er: 

- Havn/teknisk, leder Kaare Jansen 
- Mat/servering, leder Gunnar Brattli 
- Programgruppe, leder Dag Østby Pedersen 
- Stevnekontor/sekretariat/informasjon/overnatting, leder Jan Kristiansen 
- Sikkerhet/vakthold/HMS, leder Ole Jacob Bjerkestrand 

Status/framdrift  
Arbeidet er godt i gang. Etter godkjenning av Årsmøtet forventes det at gruppene organiserer seg 
og løser oppdragene etter lagt tidsplan. Flere vil bli involvert etter hvert som gruppene kommer i 
gang. Nødvendige avtaler og bestillinger må gjøres i tide. Dette gjelder både artister og materiell. 
Tidsplan 
Gruppene skal koordinere oppdragene slik at de blir løst i hht tidsplanen som er følgende: 

- Ansvarshavende i gruppene på plass til 24. januar 2014.  
- Koordinering av oppdrag mellom gruppene og tidsplanen innen 10. februar.  
- Undergrupper på plass med ansvarshavende innen 10. mars.  
- plan for profileringen av landsstevnet vårt fram mot stevnet i Oslo 17 – 20 juli 2014. 

Opplegg for dette må være klart til 8. april 
Gruppene skal selv lage sin tidsplan for tiden fram til stevnet i 2015. Dette skal gjøres i samråd 
med styret. 
Bjørn Navjord
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32. Treffliste 2014  
Hver onsdag: Lagsaktiviteter fra kl 18.00 
Hver torsdag: Nordre Skur og Ballast øver kl. 18.30 – 21.00 
Lørdager: Kafè kl. 11.30 – 13.30 
Styremøter begynner normalt kl. 18.30 og er åpne for alle medlemmer av Gokstad kystlag. 
”Fra  krok  til  gane”  – hver første onsdag i måneden, to kombinert med medlemskveld 
Arbeidslagene innkalles til møter etter avtale med arbeidslagslederne, min 3 møter  
 
Januar Ti 07.01 Styremøte 
 Fr 24.01 Årsmøte 
Februar Ti 11.02 Styremøte  
Mars Ti 11.03 Styremøte/med arbeidsledere 
 On 19.03 Medlemstreff 
April             Ti 08.04 Styremøte 
Mai Sø 04.05 Kystlagstur 
 Ti 13.05 Styremøte 
 Fr 17.05 Borgertoget 
Juni On 04.06 Medlemstreff 
 07.6 – 09.06 Pinsedugnad Svenner 
 Ti 10.06 Styremøte/arbeidsledere 
                       Lø 14.06 Kystkulturdag 
 Lø 21.06 10 års jubileum på Svenner 
 Ma 23.06 Santhansaften kystlaget/Gokstadholmen 
Juli                 To 17.07 – Sø 20.07 Forb. KYSTEN landsstevnet i Bjørvika, Oslo 
August Lø 09.08  Fjordblues 
                        Ti  19.08 Styremøte 
September Ti 16.09 Styremøte/arbeidsledere 
                       On 24.09 Medlemstreff 
Oktober         Ti 14.10 Styremøte  
 Lø 11.10 Høsttreff Gokstadholmen 
November Ti 18.11 Styremøte 
                          On 26.11 Medlemstreff 
 Lø 29.11 Førjulstreff 
Desember Ti 16.12 Styremøte/arbeidsledere 
Januar 2015 Ti 06.01 Styremøte 
 Fr 30.01 Årsmøte 
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 33.  Organisasjonsstruktur 

Kystlaget styre har 5 faste medlemmer og 2 varamedlemmer. Dette er en hensiktsmessig bemanning av 
styret som fungerer meget bra. 

Kystlaget er organisert i 9 arbeidslag med en leder i hvert lag. Denne organiseringen er en styrke for 
kystlaget. Vi er 400 medlemmer og disse finner sin «nisje» innen ett av disse lagene. Samarbeidet mellom 
styret og arbeidslagene, treffkomiteen og utleieansvarlige har fungert meget bra i 2013. Styret har hatt 11 
styremøter og 4 møter med arbeidslederne i løpet av året. 

I forberedelsene til landsstevnet i 2015 etablerer vi en egen organisasjon med 5 grupper. Disse gruppene 
organiserer seg med de undergrupper det er behov for i hht oppdragene som er gitt. 

Arbeidslag  
FARTØY OG 
KULTURLAG 

 INFOLAG  MODELLBÅTLAG  NORDRE SKUR & 
BALLAST 

Drifter lagets båter og 
båtbyggeri samt 
løpende 
kystkulturarbeid og 
prosjekter.  

 Utgivelse  av  ”Kystvakt”.    
Har ansvaret for intern og 
ekstern 
informasjonstjeneste. 

 Drifter modellbåtbygging  Drifter kystlags-
koret 

HUSSTYRE  SEILAS/HAVNELAG  KYSTLEDSLAG  VERKSTEDLAG 
Drifter løpende 
vedlikehold og 
planlagt 
byggevirksomhet som 
ikke er definert til 
andre arbeidslag. 
Drifter slippen. 

 Drifter pålebrygga og 
flytebrygga, herunder 
utleie. 
Organiserer  ”Fra  krok  til  
gane” 

 Drifter 
kystledsdestinasjonene 
Gokstadholmen og 
Buerøya  

 Drifter verksted, 
smie, motorsamling 
og 
dokumentsamling 

GOKSTADVERERNE  SVENNERLAG     
Drifte aktiviteten 
rundt vevene. 
 
 
 

 Bidrar som en 
ressursgruppe til 
vedlikehold av Svenner 
fyr 
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34. Vedtekter for Gokstad kystlag   Gyldig etter årsmøte den 23.01.2009 
1. Navn 
Lagets navn er Gokstad kystlag. Kystlaget er lokallag av 
Forbundet KYSTEN. 
2. Formål 
Gokstad kystlag skal fremme arbeidet for bevaring og 
allmenn bruk av de forskjellige elementer innen norsk 
kystkultur med hovedvekt på lokale forhold, i 
overensstemmelse med Forbundet KYSTENs 
formålsbestemmelse, vedtekter og de til enhver tid 
gjeldende arbeidsplaner. 
Det skal legges særlig vekt på å styrke vår identitet som 
kystfolk gjennom: 
x Bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, 

bygninger, anlegg og kystmiljø. 
x Ivaretakelse og videreutvikling av tradisjonelle 

håndverk, sjømannskap, livsform og lignende. 
x Opplysningsarbeid for å øke forståelsen for verdien av 

kulturelle tradisjoner og den lokale kysthistorie. 
Laget skal for å nå sine mål legge vekt på samarbeid med 
lokale foreninger, museer, skoler etc. 
 
3. Medlemskap 
Alle kan bli medlem av Gokstad kystlag. 
Medlemskontingenten kan graderes i: 
x enkeltmedlem 
x familiemedlem 
x foreninger, bedrifter, institusjoner og andre 

sammenslutninger.  
Hvert medlemskap gir en stemme i lagets bestemmende 
organer. Vilkåret for stemmerett er betalt kontingent. 
Utmelding skal skje skriftlig.  
Ubetalt kontingent regnes som utmelding. 
 
4. Årsmøte 
Årsmøtet er kystlagets høyeste myndighet. Årsmøtet skal 
holdes hvert år innen utgangen av januar måned og 
innkalles med minst 4 ukers varsel.  
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i 
hende innen to uker etter møtets kunngjøring. 
Årsmøtepapirene skal være tilgjengelige senest en uke før 
årsmøtet. 
Årsmøtet skal behandle følgende saker: 
1. Beretning fra styret og arbeidslagene 
2. Revidert regnskap 
3. Forslag til budsjett og kontingent 
4. Forslag til arbeidsplan 
5. Lagets organisasjonsstruktur vedtas av årsmøtet 
6. Evt. innkomne forslag 
7. Valg av: 
- Styre, bestående av leder, nestleder,  

kasserer, sekretær og leder for husstyret 
- To vararepresentanter til styret 
- Revisor med varamann 
- Valgkomite bestående av tre medlemmer  

(styrets medlemmer kan ikke velges  
inn i valgkomiteen) 

- Leder velges hvert år. Nestleder, kasserer,  
sekretær og leder for husstyret velges for to år 
om gangen. To av ovennevnte er på valg 
hvert år. 

 
 
 

- Gokstad kystlags representant til styret i Stiftelsen 
Sandefjord Kystkultursenter. Representanten velges for to 
år av gangen 

- Representanter til årsmøte i Forbundet KYSTEN 
 
Ekstraordinært årsmøte skal kalles inn når styret 
bestemmer det eller minst en tredjedel av medlemmene 
forlanger det. Møtet skal holdes innen en måned etter at 
kravet er innkommet og skal følge de samme regler som for 
innkalling til ordinært årsmøte. 
 
5. Organisasjonsstruktur 
Kystlagets organisasjonsstruktur skal vedtas av årsmøtet 
hvert år etter forslag fra styret. Gokstad kystlag har en 
organisasjonsstruktur hvor virksomheten er basert på 
arbeidslag. Arbeidslagene er åpne for alle medlemmer av 
Gokstad kystlag som vil tilslutte seg et arbeidslag. 
Arbeidslagene konstituerer seg senest 4 uker etter 
årsmøtet, med valg av leder og nestleder. Valget er for 
årsmøteperioden. Lederne i arbeidslagene innkalles av 
styret til drøftinger tre ganger om året.. Arbeidslagene 
utarbeider arbeidsplan og budsjett for året som legges fram 
til godkjenning for styret. Arbeidslagene avholder møter 
etter oppsatt møteplan.  
 
6. Styret 
Styret består av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 
husstyrets leder. Styret avgjør alle saker som ikke særskilt er 
tillagt årsmøtet – herunder låneopptak på inntil kr 100.000,- 
Styret forestår kystlagets løpende drift innenfor rammen av 
kystlagets budsjett. 
Lederen og kassereren har hver for seg prokura for laget. 
   
7. Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter 
Gokstad kystlag er med i Stiftelsen Sandefjord 
Kystkultursenter sammen med Anders Jahres Humanitære 
Stiftelse og Sandefjord kommune, stiftet 01.09.2004. 
Gokstad kystlag har en representant i styret.  
 
8. Kommersiell virksomhet 
Det er forbudt uten styrets samtykke å utnytte kystlagets 
navn, emblemer, kontakter, medlemsarkiver eller 
virksomhet til kommersielle formål. 
 
9. Endring av vedtektene 
Disse vedtektene kan bare endres med 2/3 flertall på 
ordinært eller ekstraordinært årsmøte. Endring av pkt. 1 og 
2 kan bare skje med 4/5 flertall. 
 
10. Oppløsning 
Kystlaget kan oppløses dersom årsmøtet i 2 hverandre 
følgende år bestemmer dette. 
Ved oppløsning skal kystlagets midler overdras 
foreninger i Vestfold som arbeider og virker i samsvar 
med kystlaget og Forbundet KYSTENs formål. Dersom 
slike ikke finnes, overlates lagets eiendeler til 
Forbundet KYSTEN. 
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