
 

 

 

Gokstad kystlag  Styremøte   Tirsdag 15.11.2016 

 

Tilstede: Nestleder Brit Holm Lunde 
  Kasserer Morten Hellemann 
  Vara  Torolf Stenersen 
  Vara Pål Henningsen 
Forfall: 
   
 Leder  Bjørn Navjord 
Sekretær Grace-Jane Holmberg 
Husstyret        Jarle Larsen 
 
 
    

 

 
 
 

Saksliste 
 
1. Godkjenning av forrige referat 
- Godkjent.  
 
2. Innkommet post 
Visit Vestfold: Innbydelse til Seminar 29.22.16 .  
 
Vedtak:  Ingen deltar fra Gokstad kystlag 
 
3. Økonomi 
- Morten gikk gjennom økonomien.. Vi ligger godt an i forhold til budsjettet.. Noen arbeider 
som det er satt av penger til på årets budsjett, utsettes til neste år. Det gjelder bl.a  
:Utbedring av slippgangen, materialskur og nødutgang.  
 
- Det vil bli mulig å betale med VIPPS på lørdagskafeen og andre arrangement på  
kystlaget  i nær framtid. 
 
 

4. Orienteringssak: Nye skilter på parkering og adkomst. Stiftelsen Sandefjord 
kystkultursenter har vedtatt å kjøpe skiltene som skal til. Vi kommer til å få en forespørsel om å 
dekke 1/3 av utgiftene til dette. 
 
Vedtak: Kystlaget  dekker 1/3 av utgiftene til dette, ca 5000kr.  
 
5. Valgkomiteens arbeid:  
Eivind Sletthaug , som er vara som revisor, tar revisorjobben nå i år, men ønsker å 
fortsette som vara etter dette.  
 
6.. Plan for klargjøring til sliping og lakking av gulvet i 2. etg. Nordre. 



 

 

 
 Rommet tømmes og gjøres klar i mellomjula slik at Pål Gundersen kommer i gang over 
nyttår. Han regner med å være ferdig fredag 6. januar, og etter at det har stått og herdet 
noen dager, kan bord og stoler settes forsiktig på plass onsdagen etter. Lokalet kan leies 
ut fra fredag 13. januar. 
 
 
7. Oppsummering av Forbundet Kystens seminar i oktober. 
 
12 medlemmer fra Kystlaget fikk anledning til å delta på seminaret som bl.a inneholdt 
diskusjon rundt kystlagenes rolle og muligheter innenfor  UNESCOSs konvensjon om vern 
av den immaterielle kulturarven, samarbeid kystlagene imellom og friluftsliv . 
Det var trivelig å være med på og arrangere dette seminaret som samlet deltagere fra 7 
kystlag fra ytre Oslofjord ,-dvs Østfold, Vestfold og Telemark.  Bare lovord fra deltagere og 
Forbundet Kysten for gjennomføring av arrangementet. Den nyinnkjøpte hørselsslynga 
fungerte fint, og vi kjøper inn og monterer fast ledning permanent i lokalet. 
 
 
8. Eventuelt: 
 
 
- Det er fint om Husstyret ved Jarle,sjekker brannvarslere/ brannslukningsutstyr. Torolf blir 
gjerne med på det om det ikke passer for Kaare. 
 
-Plan for innhold på medlemsmøter bør være klart i god tid. Vi kan f.eks invitere Røde 
Kors til å informere om deres arbeid og den nye Røde Kors-båten til våren. 
 
 
Referent : Brit Holm Lunde 


