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Innkalling til årsmøte fredag 30.01.15 kl. 1900 på Huvikslippen 

I flg. vedtektene legges årsmøtepapirene ut på «Slippen» en uke før årsmøtet. 

Saksbehandling 

KONSTITUERING 

 Valg av møteleder 

 Valg av møtereferent 

 Godkjenning av innkalling 

 Godkjenning av sakslisten 

 Valg av tellekorps med 2 representanter 

 Valg av 2 årsmøterepresentanter til å underskrive protokollen 

 

SAKER 

 Beretning fra styret og arbeidslagene for 2014 

 Revidert regnskap for 2014 

 Forslag til budsjett for 2015 

 Forslag til arbeidsplan for 2015 

 Status på arbeidet med landsstevnet i 2015 

 Innkomne forslag. (Må være styret i hende senest 2 uker etter møtets kunngjøring) 

VALG 

Styret 

 Leder (på valg) 

 Nestleder (ikke på valg) 

 Sekretær (på valg) 

 Kasserer (på valg) 

 Leder av husstyret (på valg) 

Andre 

 To vararepresentanter til styret 

 Revisor og varamann 

 Valgkomite bestående av 3 personer 

 Representanter til årsmøte i Forbundet KYSTEN  

 En representant til styret i Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter 

 

Sandefjord 14.12.14 

Styret i Gokstad kystlag 
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1. Antall medlemmer i Gokstad kystlag. 

I følge Forbundet KYSTEN sine oppgaver var det 379 medlemmer i Gokstad kystlag ved utgangen 

av 2014, landets nest største kystlag! 

 

2. Styrets medlemmer 

Styret har bestått av følgende personer: 
Leder:    Bjørn Navjord  

Nestleder:   Brit Holm Lunde 

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:   Jan Richard Kristiansen 

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). Brit Holm Lunde, Gerd Holtan, 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 2014 

- Det er avholdt 11 styremøter i løpet av 2014. Videre har det vært 4 møter med 

arbeidslederne. 

- Det er avholdt 4 møter med gruppelederne for LS 2015 

- Det er avholdt 1 ekstra årsmøte i forbindelse med D/S FORLANDET 14. mai. 

- Det er arrangert 4 medlemstreff 

- Skreiaften ble arrangert 22.februar 

- Kystlagstur til London og Wales i april 
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- Pinsetreff på Svenner 7. – 9. juni 

- Kystkulturdag lørdag 14. juni 

- Forbundet KYSTENS landsstevne i Bjørvika 17. – 20. juli 

- Bacalaotreff på Svenner 6. september 

- Høsttreff på Gokstadholmen 11. oktober 

- Orientering for styret i Forbundet KYSTEN 15. november i forbindelse med landsstevnet 

2015. 

- Førjulstreff 22. november 

- «Fra krok til gane» er arrangert med temakvelder 2 ganger i 2014 med interessante og 

varierte temaer.  

- Bjørn N 

 

5. Viktige saker som er behandlet i styret. 

Forberedelse av Landsstevnet  2015 

Styret har i 2014 hatt forberedelse til Landsstevnet 2015 (LS15) på møteplanen hvert møte. Gokstad 

kystlag hadde stand på Landsstevnet 2014 i Oslo for å presentere LS15 i Sandefjord. Det har vært avviklet 

medlemsmøter for å holde medlemmene orientert samt egne møter med arbeidsgruppelederne. Helgen 

rundt den 15.11.14 hadde Forbundet Kysten sitt landsstyremøte i Sandefjord. Lørdagen ble møtet avholdt 

på Slippen og her ble kystlagets opplegg for LS15 presentert. Landsstyret var fornøyd med presentasjonen. 

Det er utarbeidet et budsjett for LS15 og videre søkt kommune, fylkeskommune og andre private aktører 

om tilskudd.  

Renovering av kjøkken Nordre skur 

Det har vært nødvendig med oppgradering av kjøkkenet i Nordre skur både med tanke på godkjennelse 

ved evt. kontroll og for å kunne lage mat i forbindelse med LS15 og andre fremtidige arrangementer. Styret 

vedtok høsten 2014 å legge nytt gulv, veggplater, sette inn allerede innkjøpte rustfrie benker samt ny 

profesjonell komfyr. Nåværende oppvaskmaskin ble beholdt.  Arbeidene utføres i januar 2015. Treff-

komiteen har utarbeidet planene i samarbeid med Husstyret og andre av "våre håndverkere". 

Gang- og sykkelveien forbi kystlaget 

Arbeidene har resultert i ulike problemstillinger rundt kystlagets eiendom og bygninger. Styret nedsatte en 

liten gruppe som skulle følge arbeidet og ta problemstillinger etter hvert som de kom. Dette har fungert 

bra og styret mener det har ført til bra kontroll på delene som berører kystlaget.  

 

Renoveringen av murbygningens fasade 

Søknad om støtte til renoveringen er sendt Norsk kulturminnefond. Svar i april 2015. Styret har drøftet 

realismen i å få gjennomført arbeidet før sommeren 2015 og mener nå at arbeidet bør utsettes til høsten 

2015. Før LS15 gjøres noen kosmetiske reparasjoner på sørvegg slik at bygningen fremstår penere enn den 

er i dag. 

 

Støtte til Fjordblues' Nicaragua-prosjekt 

Etter forslag fra et medlem tok styret opp spørsmålet om kystlaget burde gi en støtte til Fjordblues' 

Nicaragua-prosjekt; musikkskole for barn/unge samt en barnehage. Da kystlaget har et solid overskudd på 

arrangementet ble det vedtatt å gi støtte på 15% av overskuddet for 2014, kr. 8400,-. 
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Fane til kystlaget  

Etter styrevedtak i 2013 har en arbeidsgruppe har laget et forslag til fane for kystlaget. Denne ble 

presentert på siste styremøte og fikk god mottagelse. Planen er å ha den ferdig på vinter/vårparten 2015.  

 

Facebook- side 

Styret har vedtatt å opprette en facebook- side for Gokstad kystlag. Dette for å være enda mer tilgjengelig 

og utadvendt. Siden er "oppe og går". 

 

Forslag til ervervelse av D/S Forlandet 

Stiftelsen Sandefjord kystkultursenter la i februar 2014 fram et forslag om et samarbeid med sikte 

på at D/S FORLANDET kommer til Sandefjord, og at kystlaget blir ny eier av båten. 

Stiftelsen skulle dekke alle eventuelle utgifter fram til båten er fortøyd utenfor GAIA hallen. 

Styret i Gokstad kystlag vurderte flere sider ved denne saken (se under) og mente at dette burde 

avgjøres på et ekstra årsmøte. 

Derfor innkalte styret den til ekstraordinært årsmøte den 14 mai kl 2000 angående standpunkt til 

overtakelse/eieforhold til D/S Forlandet 

 Styrets fremmet følgende innstilling til vedtak:  

Gokstad kystlag kan ikke påta seg å overta/eie D/S Forlandet.  

Etter en omfattende diskusjon ble følgende vedtak fattet: 

 

Vedtak ( fra protokoll for ekstraordinært årsmøte 14.05.14) 

Gokstad kystlag kan ikke påta seg å overta/eie Forlandet, med nåværende informasjon. 

 

Forutsatt at det framkommer ny informasjon som gir grunnlag for at Gokstad Kystlag kan ta aktiv del i et 

prosjekt- DS Forlandet, får styret fullmakt av ekstraordinært årsmøte 14.05.14 til å starte forhandlinger 

med stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter og og eier av DS Forlandet, om eierskap og drift. 

Et eventuelt eierskap skal vedtas av et årsmøte 

 

Det har siden vedtaket ble fattet ikke vært nye opplysninger i saken ang. Forlandetsaken. 

Styret har ellers jobbet med saker som omhandler den daglige driften av kystlaget. 

 

6. 1 Forbundet kysten 
Sammendrag av Forbundet KYSTENs årsmelding 2014 

Forbundet KYSTEN er en frivillig medlemsorganisasjon som arbeider med vern av norsk 

kystkultur. Formålet er bevaring og bruk av eldre fartøyer og kystmiljø. Under mottoet «Vern 

gjennom bruk» jobbes det aktivt i våre lokale kystlag, som er lokalisert langs hele 

norskekysten, for å ta vare på gamle fartøyer, bygninger, håndverkstradisjoner og kystmiljø, 

og skape ny aktivitet og engasjement rundt disse.  
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Lokallag og medlemmer 

Ved utgangen av 2014 hadde Forbundet KYSTEN 9963 medlemmer fordelt på 125 kystlag. 

Vårt sekretariat er lokalisert i Oslo og består av seks ansatte. Organisasjonen har et budsjett på rundt 9,5 

millioner og hadde i 2014 et positivt resultat. 

 

Prosjekter og nasjonale satsninger i 2014 

De viktigste satsningene i året som gikk var to store prosjekter knyttet til feiringen av Grunnlovens 200-

årsjubileum. Forbundet KYSTENs landsstevne ble lagt til Bjørvika i Oslo og samlet deltagere og frivillige fra 

hele norskekysten. Grunnlovskonvoien samlet historiske skip og båter til en stor konvoi langs hele kysten 

med landsstevnet i Oslo som mål. Landsstevnet og Grunnlovskonvoien som begge var innlemmet som 

offisielle arrangementer i Stortingets program for grunnlovsjubileet ble tidenes største markering av 

kystkultur og fartøyvern noensinne i hovedstaden. 

Kampanjen Adopter et kystkulturminne ble avsluttet. Den gikk ut på at hvert kystlag ble oppfordret til å 

adoptere et kystkulturminne fra sitt kulturmiljø, og ta et særlig ansvar for bevaring og formidling av dette. 

Annethvert år inviterer Forbundet KYSTEN alle kystlagene til et felles seminar om viktige tema knyttet til 

bevaringsvirksomheten vår. Årets seminar ble arrangert i Tromsø 28. -30. mars og samlet medlemmer fra 

kystlagene og sentrale tradisjonsbåtbyggere. Tema for seminaret var hvordan sikre at kunnskapen om 

bygging og bruk av tradisjonelle båttyper i Norge lever videre. Seminaret munnet ut i en flerårig satsning 

som nå samler båtbyggere, museumsansatte, forskere og Forbundet KYSTEN til et samarbeid om å redde 

den bevaringsverdige båtbyggervirksomheten.  

I 2014 gikk vi i gang med et 3-årig prosjekt om kystfriluftsliv og kulturminner med Friluftslivets år 2015 som 

tyngdepunktet i denne satsningen. En prosjektleder ble ansatt høsten 2014. Prosjektet har fått støtte av 

Norsk Friluftsliv (tidl. Friluftslivets Fellesorganisasjon). 

Samarbeidspartnere for Forbundet KYSTEN 

Forbundet KYSTEN samarbeider i varierende grad med en rekke departementer, direktorater, foreninger 

og organisasjoner. 

Offentlig forvaltning Forbundet KYSTEN samarbeider med 

I 2014 hadde Forbundet KYSTEN samarbeid med følgende: Klima- og Miljødepartementet, Riksantikvaren, 

Kystverket, Kulturdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Kunnskapsdepartementet, 

Miljødirektoratet. 

Organisasjoner Forbundet KYSTEN samarbeider med 

I 2014 hadde Forbundet samarbeid med følgende: Den Norske Turistforening (DNT), Friluftsrådenes 

Landsforbund (FL), Norske 4H, Norsk Forening for Fartøyvern (NFF) og Norsk Fyrhistorisk forening. 

Forbundet KYSTEN er medlem i paraplyorganisasjonene Norges Kulturvernforbund, Norsk Friluftsliv og 

Studieforbundet kultur og tradisjon. 
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6.2 Forbundet KYSTENs seminar i Tromsø 28 – 30 mars 2014 

Hovedinnhold på møtet var: 

Båtbygging og båtbruk – vil tradisjonsbåten overleve 

Kunnskapen om å bygge og bruke tradisjonelle båter i Norge var nær ved å gå tapt. Heldigvis har 

vi klart å ta vare på disse kunnskapssystemene. Iherdig innsats gjennom de siste 30 årene har 

berget tradisjoner som kan spores helt tilbake til vikingetid. Men klarer vi å ta vare på dette 

videre? På seminaret i Tromsø ble det lagt opp til gode innlegg om denne delen av vår kulturarv, 

og kystlagene, båtbrukere og båtbyggere diskuterte hva vi i kystlagene og forbundet kan gjøre for 

å sikre at verdifull kunnskap blir ført videre. 

Seminaret skulle munne ut i ideer og forslag til hvordan Forbundet KYSTEN kan arbeide for at 

kulturarven bygging og bruk av tradisjonsbåter skal være levende i framtiden. 

Fr 28 mars 

- Ønsket velkommen av leder for Arctandria, kystlaget i Tromsø, Thomas Johansen 

- Seminarstart v/Arne Andreassen, leder i Forbundet KYSTEN 

- Åpningsinnlegg v/Jon Bojer Godal: Vil tradisjonsbåten overleve? 

Lø 29 mars 

- Ulike tilnærminger til kunnskap og læring knyttet til tradisjonsbåt 

- Opplæringsutfordringer og muligheter innen båtbyggerfaget v/Solveig Grinder 

- Om å stå i en tradisjon v/båtbygger Einar Borgfjord 

- Nasjonalt senter for fremragende båtbygging, en strategi for styrking av verdifulle 

kunnskapssystemer v/Bente Foldvik 

- Den kompetente båtbrukeren- uteglømt eller utdødd? v/Kjell Magnus Økland, historiker. 

- Tur til Gunnar Eljarns båtbyggeri og deretter til Stakken, anlegget til kystlaget i Trømsø. Vi 

møtte kystlagsmedlemmer og 4H – klubben. 

Sø 30 mars 

- Gruppearbeid 

- Hvordan kan Forbundet KYSTEN bidra til å opprettholde kunnskapen i bygging og bruk av 

tradisjonsbåter? 

- Hvordan kan kystlagene skape interesse for økt aktivitet og kompetente brukermiljøer 

knyttet til bruk av tradisjonsbåter?  

 

Les et sammendrag av disse tre dagene i Tidsskrift for Forbundet KYSTEN nr 2. 

2014, side51 – 52. 

Bjørn N 
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7. Kurs arrangert i 2014. 

I løpet av året har det blitt arrangert to kurs. Disse fortsetter over i 2015. 

 

Losoldermannsdrakt 
Reidar og Torunn Ottesen og Vigdis Myhre har ansvar for sying Ǽav 
Losoldermannsdrakt. 
Vi regner med å bruke 24 ganger av 3 timer. Begynte 1.9.2014. 
Det er 5 stk. som syr hel drakt, 2 syr nye bukser, 1 syr ny skjorte og 1 ny jakke. 
Det er to menn som syr alt selv og en delvis - bra innsats! 
 
Vi tenker at vi skal være ferdig til 1.mai.  
Vi bruker stua til kystlaget og møtes på mandager. 
Prosjektet er selvfinansierende. 
 
Vigdis Myhre 
03.01.2015 
 
D5L-kurs for medlemmer av Gokstad kystlag. 

  

Første kursdag :  

Sted:   Gokstad kystlag, Framnesveien 5, 3222 Sandefjord 

Tid:      Søndag, 9. november 2014, kl. 9.00-17.00 

  

Kurset er i regi av RS Sjøredningsskolen, og det er Jon Ottne som er instruktør. 

Kurset blir dekket av deltagerne og koster kr. 9.500,- pr. deltager.  

Prisen inkluderer kurskompendier, sikkerhetskurs og alle eksamener.  

  

Det er i alt 13 deltagere, derav 10 fra Kystlaget. Deltagerne avtaler tidspunkt på ulike 

søndager, og de regner med å være ferdig uteksaminert i god tid før sommerferien 2015. 

  

Jan R Kristiansen fra Kystlaget er kontaktperson 

 

8. Markedsføring av Gokstad kystlag 

Kystlagets hjemmesider og nettsidene fungerer meget bra. Informasjon «fra Slippen» er den 
viktigste metoden for å spre informasjon. Innføringen av «Facebook» i september har også bidratt 
til spredning av informasjon om kystlaget. 

Bladet «Kystvakt» har kommet ut 4 ganger i 2014. Kvaliteten på bladet er meget bra og 
gjenspeiler i stor grad hva vi driver med gjennom året. Mange bidrar til innholdet i bladet og 
medlemmer som ikke er så aktive får god informasjon gjennom Kystvakt 

Nordre skur & Ballast bidrar til å markedsføre kystlaget gjennom deltakelse i forskjellige 
arrangement.  

Landsstevnet i 2015 er god markedsføring for kystlaget, planlegging og gjennomføringen vil bidra 
til å gjøre kystlaget bedre kjent de neste årene.  

Bjørn N 
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9. Lørdagskafe 

Lørdagskafeen har vært et viktig treffpunkt i kystlagets foreningsaktivitet og har fungert fint også i 

2014. Åpningstidene er 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. 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.  

10. Utleie av Nordre skur i 2014 
Utleie av Nordre Skur går som før, men noe bedre enn i fjor. 

I år har vi 69 utleieforretninger, de fleste i helgene i mai, juni, august og september. 

I tillegg har lokalene vært brukt til kystlagets egne arrangementer: Årsmøte, Skreiaften, 
Medlemsmøte, Jubileumskonvoien, Fjordblues og Førjulstreff. 

Bookingsystemet har fungert tilfredsstillende takket være pliktoppfyllende innsats fra 
kontorvaktene. Stor takk til alle for god jobb! 

Greta og Andreas Falkenberg 
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11.Økonomisk oversikt for 2014 
 Resultat -2014 Budsjett -2014 

 

Sum inntekter   812.075,48 760.000 

Sum utgifter   903.600,74  755.000 

Renter/rentekostnad/ gebyr – netto     10.988,17      

Avsetninger (oppussing murbygning+ærespris)    

Årsresultat (underskudd)   -80.537,09     5.000 

Forskuttering til Landsstevnet 2015  110.000 (10.000) 

Resultat 2014 uten forskutteringen (overskudd)    19.463  

 

Noen utvalgte poster:  

Inntekt: 

Utleie av lokale   232.000 220.000 

Utleie av båtplasser   122.200 128.000 

Kystlagsbildet     57.600   50.000 

Kystled Drengestua/Buerøya     37.856   40.000 

Slipping       7.500   12.000 

Fjordblues/TV2    (netto)     55.976  

Utleie av strøm (båtplasser)     14.391   27.000 

Medlemskontingent     48.075   50.000 

Større  utgifter: 

Utleie av lokale   118.600 100.000 

Renovasjon     31.047   21.000 

Kystled Drengestua/Buerøya       8.889   14.000 

Strøm (inkl. utleie av strøm)   104.646 115.000 

Forsikring     56.047   58.000 

Vedlikehold mv. + bølgebryter   118.510 124.000 

 

Annet: 

"Prosjekt ny ormestadsnekke"       6.228  

Overført av tilskuddsmidlene       6.000  

 

Samlet bankinnskudd og kontaktkasse   532.264 

Rest tilskudd til ny Ormestadsnekke (kto1203)     14.000 

 

Gokstad kystlags egenkapital er nå på kr. 2.124.961,00. 

Årets regnskap viser et underskudd på 80.537,09. Som beskrevet over er det i 2014 forskuttert utgifter 

som gjelder Landsstevnet 2015 (LS-15). Dette gjelder kostnader ved kystlagets stand på LS 14 i Oslo 

(mesteparten av dette skal brukes under LS-15), ferdigstillelse av bryggeanlegg samt delkostnader til 

oppgradering av kjøkken 2.etg. nordre skur. Dette betyr at den ordinære driften reelt sett gikk med 

19.463,- i overskudd.  

Etter styrets mening har Kystlaget i 2014 bevart den trygge økonomiske situasjonen som forelå ved årets 

begynnelse.  

 

Kasserer Morten 06.01.15 
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12. Treffkomitéen 

 

Treffkomiteen har i 2014 bestått av Brit Holm Lunde, Kristian Fossum, Lisbeth Boland, Knut Erik 

Boland, Ann Mari Olsen, Gerd Johansen, Vigdis Myhre og Gunnar Bratli.  

 

Komiteen har bidratt med planlegging og gjennomføring av følgende arrangementer:  

Vi har bidratt med mat til 2 dugnader 

Kystlagets årsmøte 24. januar 

Ottars skreiaften 22. februar (med andre frivillige) 

Kystkulturdagen 14. juni 

Svenners 10 års jubileum 21. juni 

Mat til Grunnlovskonvoien 15. juli 

Blues-festivalen 9.august. 

Høstreffet på Gokstadholmen ble arrangert 11. oktober  

Bespisning til Landsstyrets møte 15.november 

Årets førjulstreff ble arrangert 22.november 

Vi har også forberedt en del til Landsstevnet 2015 

 

Gunnar Bratli (leder) 

 

13. Kystlagsbildet 

Cato fikk ordnet med passepartout, rammer etc., slik at vi fikk laget 30 stk bilder i 2013. Motivet 
for 2013 bildet var tatt fra fly som lå ca over Jotun, og bildet får med seg litt av Ranvik, og hele 
Framnæs Mek Verksted med all aktiviteten som var der rundt 1950                                                                                                
Halvparten ble levert til kunder før jul, og resten har blitt levert ut senere i 2014. 
Det er litt jobb å sette sammen alt som skal inn i rammen, og så pakke 30 stk bilder, men med tre 
stk rundt arbeidsbordet, var det god stemning, og arbeidet gikk fint. 
Det står respekt av Cato som har ordnet dette alene i alle år! 
 
Etter så mange år som Cato har holdt på, er det ikke så underlig at mange kunder har falt fra listen 
over sponsorer / kunder.: 
Men nye har kommet til. 
Vi solgte 24 stk 2013 bilder som innbrakte kr. 57.600,- til Kystlaget. 
 
Vi vil i disse dager gjøre ferdig et nytt parti for 2014, og håper på å få ut de fleste på denne siden 
av nyttår. 
Motivet er hentet fra Fjellvik med mange eldre skip i opplag, og med vakre Stubb i bakgrunnen . 
Hilsen Kystlagsbildegruppen v/ Cato Arveschoug, Thorfinn Myhre og Torolf Stenersen. 
 
15.12.14 
TS 
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14.Adopsjon av kystkulturminne 

Dette er en utfordring fra Forbundet Kysten i Grunnlovsjubileumsåret 2014. Gokstad kystlag har 

valgt å restaurere og vedlikeholde den såkalte “Sandefjordsmila” som er to overettmerker i en 

sjømils avstand fra hverandre i Sandefjordsfjorden. 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 gjensto 

der. Dette var status ved årsmøtet januar 2014. 

Våren 2014 tok tre driftige kystlagsfolk (Peter Rutherfurd, Terje Rønning og Thorbjørn Skaret) 

malerkost og stige fatt og malte opp det som gjensto. Sandefjordsmila fremstår nå i strålende, 

nyoppusset stand.  

Kanskje vi skal fokusere på Sandefjordsmila når konvoien skal seile inn fjorden til Landsstevnet? 

Hilsen Morten 

15. Kystkulturdagen 2014 

Kystlaget arrangerte som tradisjonen er kystkulturdag i 2014. Været var bra og alt lå til rette for 

en trivelig dag. Det ble det, med de tradisjonelle innslagene som frokost i Nordre nedre, flaggheis 

kl 0800 og Millom bakkar og berg utmed havet. Vi kjørte på med utstillinger og kafe hvor 

treffkomiteen og andre nok en gang gjorde en fin jobb. 

Arbeidslagene representert ved Verkstedlaget, Modellbåtlaget, Gokstadveverne, Fartøy/kultur og 

Nordre skur & Ballast bidro til en fin ramme rundt dagen. 

Konklusjonen etter gjennomført dag er at dette er et fint utgangspunkt for å utvikle 

kystkulturdagen til videre. Vi må søke rundt oss i nærmiljøet (Vestfold) og se om det er andre 

elementer av kystkulturen vi kan trekke inn. I 2015 vil det bli kystkulturdagen bli erstattet med 

konsert av NS&B påfulgt av en medlemsfest i Nordre. Dette på grunn av Landsstevne 2015. 

Men i 2016 skal vi ha planlagt kystkulturdagen med et større innhold og flere aktører. Vi kan helt 

sikkert lære av Landsstevnet og ta med oss momenter herfra. 

Styret ser for seg at vi setter ned en komite som jobber med dette fra høsten 2015 til og med 

gjennomføring i 2016. 

Bjørn N 

16. Borgertoget 2014 

De fleste av de trofaste stilte opp i årets borgertog. Nordre Skur og ballast skapte stemning med 

sang og hurrarop! Tusen takk til dere som deltok! 

Det var få medlemmer i årets tog og dette må vi gjøre noe med. Vi velger derfor å se framover. 

Vi skal nedsette en 17. mai komite som planlegger vår deltakelse i 2015.  
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Kystlaget er 25 år og vi har Landsstevnet i juli. Borgertoget er en utmerket mulighet til å profilere 

både kystlaget og landsstevnet! Vi vil få en plass lengst framme i toget hvor vi kan synes og høres! 

Håpet er derfor at vi mange medlemmer som ber med barn og barnebarn samt at vi tar med flagg 

og faner og andre rekvisitter for å vise hvem vi er og hva vi står for! 

17. Kystvakt 2014 

Gokstad kystlags medlemsblad Kystvakt har kommet ut i fire utgaver i 2014. Stofftilgangen er stor, 

og bladet kommer stort sett ut med 46 sider i fire farger i hvert nummer. 

Etter tilbakemeldingene å dømme så er medlemmene fornøyd med stoffvalget som blir 

presentert. Mange gode skribenter og fotografer levere artikler til bladet nesten hver gang. 

Redaktør i 2014 har vært Yngvar Halvorsen 

18. Gokstad kystlags vandrepropell 2014 

Vandrepropellen som hvert år deles ut på kystkulturdagen ble i 2014 tildelt "båtrya" som 

Gokstadveverne har laget. 

En båtrye var nødvendig og livsviktig for fiskere og andre sjøfarende før i tiden. Den ble brukt som 

sengetøy eller "sovepose". Ble også brukt til å tulle seg inn i for å unngå å fryse ihjel når uhellet 

var ute eller man måtte være lengre på sjøen enn planlagt. 

Noen sitater fra Gokstad kystlags hjemmeside: 

Gokstadveverne er i gang med å lage ei tradisjonell båtrye. De startet med begynnelsen, og var til 

stede da Preben Fossaas gammelnorske spelsauer ble klippet i nærheten av Kopstad. 

Kaisa Bengtsson har spunnet utallige tråder i  prosjekt båtrye. Onsdag klippet hun også ned veven. 

Både tårer og smil satt løst da den tradisjonelle rya ble prøveligget. 

 

Kaisa Bengtsson, Bjørg Skaret  og Anne Grethe Friberg tok i mot vandrepropellen på vegne av 

Gokstadveverne. 

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.  

 

19. Årsrapport fra Husstyret 2014 

Vi har drevet med vanlig vedlikehold, og dugnadsarbeid sammen med seilas og havn. Det har også 

vært en del i forbindelse med gang- og sykkelveien forbi huset vårt. 

Blant annet er det lagt nytt innløp til strøm i gulvet i verkstedet, døra ut mot veien er murt igjen, 

og vi planlegger nå videre fremdrift for oppussing av murhuset. Kjøkkenet i nordre skal også få seg 

en liten runde, med nytt knirkefritt gulv, nye vegger, og komfyr. 

Treskiltene som henger på søndre skur er tatt ned for restaurering og vil bli hengt opp til våren. 

Snøfres er kjøpt inn for bruk på området og brygger.  

  

Ellers vil jeg nok en gang rette en takk til alle driftige medlemmer som "bare gjør det" . 

Jarle Larsen  Husstyret 
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20. Årsrapport fra Fartøy og kulturlaget 2014 

Vi har i 2014 gjennomført: 

 Lanesbuen   
 I løpet av høsten 2013/våren 2014 er mye av innredning 

revet ned i lasterom og gjort klar til å lage en enklere 
innredning som ikke er så tett. Lanesbuen var på slipp i 

mai og fikk nytt bunnstoff og maling på skroget. Lanesbuen har vært brukt en del i år 
og har vært flere turer på Svenner. Vi har fått «ny» radar og kartplotter som blir 
montert i løpet av vinteren. Ser også at de er endel råte i dekk som må utbedres. 
 

 Spleis   
 Ikke mye brukt i år. Vi fikk ikke satt opp mast, da de 

begynte på Sykkelsti på våren, og da kom man ikke 
lenger ned med kranbil. Har hatt bunnkjenning, men 
ingen alvorlig skade. Innslag på starter måtte allikevel 
byttes. 

 

 Poly – Ble pusset opp og sjøsatt, men ikke mye brukt denne sesongen, men allikevel 
noe mer enn forrige sesong 

 Vårpuss på båtene ”Fram”, ”Anna” , ”Tjære Deg”, ”Stokkegiggen” og ”Albatross II”. 
«Anna» har ikke ligget ved kystlaget i sommer 

 Deltakelse i 17.mai tog og Kystkulturdagen.  

 Tenvikbåten Albatross II har nesten ikke vært i bruk i år. 

 Laget «Bookingkalender» for alle båtene. Da er det blitt enklere å se når en båt er ledig 
eller lovet bort. Håper at dette til neste år kan føre til økt bruk av båtene, men for 
«Albatross II» sitt vedkommende, må vi nok også arrangere seilkurs for å få flere til å 
bruke den 

 Mottok i høst masse Teak fra Tundøren på Hegnaveien. Noe er lagret i «lakkerommet», 
endel i Nordre Skur og to paller på et lager i Kvelde.  Noe av dette hadde vi tenkt å 
bruke til dekk, motorkasse, vegg under bakkene på Ormestadsnekka. Foreslår at vi har 
en «kaffekasse» som medlemmer kan legge penger på hvis de ønsker noe Teak til eget 
bruk. Vi får bare merke det vi ikke skal gi bort. 

 

 «Bygging av Ormestadsnekke» prosjektet: 
o Alle spant (bunnstokker) er justert og festet 
o Begynt på første bordgang 
o Laget overgang i eik mellom vertikal og horisontal del akter. 
o Har hatt 3-5 personer normalt på dugnad på onsdager 
o Ser at forsinkelsen er blitt større og vi får bare fortsette. Mulig at 

forberedelsene til Landsstevnet 2015 tar kapasitet fra de som ville vært med på 
bygging ellers 

For Fartøy- og kulturlaget  
Fred Ivar Tallaksen 

16.12.2014 
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21. Årsrapport fra Gokstadveverne 2014 

Gokstadveverne har hatt  3 planleggingsmøter hittil i år og skal ha det  4. onsdag  17. desember på 

Framnesrommet.  Møtet avsluttes «ovenpå»  med julebakst og gløgg. 

Onsdag 29. januar ble båtrya klippet ned.  Arbeidet har vært et fellesprosjekt  som vi har lært mye 

av.  Det har tatt 1 ½ år, flere av Gokstadveverne har  knyttet  knuter og vevd litt, men Kaisa har 

spunnet alt garnet og Anne Grete har knyttet og vevd i alle fall halve rya.  Den veier 5,6 kg og er 

vevd i 2 høyder, som ble sydd sammen og passet ganske bra med ørlite justering! 

På Kystlagsdagen lørdag kveld 14. juni kom den store, gledelige overraskelsen for 

Gokstadveverne:  Prosjektet «Båtrya» fikk årets vandrepropell og vi måtte opp på loftet og hente 

den ned og fikk anledning til å forklare de tilstedeværende hva ei båtrye er, hvordan den blir laget 

og hvorfor den var så viktig for å overleve den gang man rodde fiske i åpne råseglbåter – man 

rullet seg inn i dem ombord  eller i rorbuer, men den er like varm og god i dag som da -  den blir 

bare altfor kostbar! 

Vi har hatt én Sverige-tur søndag  4. – tirsdag 6. mai med 2 biler og 8 Gokstadvevere. Vi besøkte 

diverse vevgarn-utsalg, det første i et privathus i Grimsås der det var garn i 3 etasjer og vi kunne? 

betale med kort!  Vi overnattet i Kinnahult på «vår» bed- and breakfast-gård.  Mandag ble den 

store handledagen i distriktet rundt Kinna og i Borås. Vi fikk kjøpt det vi hadde på handlelisten for 

Gokstadveverne samt «litt» til. En bil med 4 vevere dro hjem fra Borås, mens de 4 andre dro 

tilbake til gården.  Tirsdag besøkte vi repslagermuséet  i Älvängen,  der det var omvisning og ble 

laget et rep vi fikk med oss.  Derfra dro vi til Alafors og det nedlagte Ahlafors Bryggeri, der vi 

hadde en avtale med Britt-Marie Birgander, som driver ei stor vevstue sammen med en del 

frivillige.  Hun vil gjerne besøke Gokstad kystlag med en avdeling av Riksföreningen för 

handvävning i Sverige i 2016 og kommer på planleggingstur til oss til våren. 

På seiloftet veves det en del til privat bruk, noe til Svenner fyr og ganske mye med tanke på 

Landsstevnet i juli 2015.  Det er blitt en del vevde håndklær, blå løpere, grytekluter, små matter  

etc. – dvs. «brukstekstiler» og så er det strikket votter som er tovet og sokker og «vin-fisker».  

Små heklete hvaler, strikkete stry-vaskehansker og vevde lavendelposer med brodert seilskute 

hører også til sortimentet.  Anne Lise og Mariann skal være kremmere!  Dette blir en måte å 

profilere oss på – til glede for oss og kystlaget får vi tro! 

Vi har stort sett alle vevene i sving hele tiden og har nettopp bygd ut en vev med 10 skaft og 8 

trøer – det måtte 80 snorer og 160 plastpropper til bare mellom veksler og trøer for å 

programmere veven, men vi har fått det til og det blir hvite løpere med mønster i lilla striper i 

rosebragd på langs.  

Vi er nå 13 Gokstadvevere som vever, strikker og hekler og inspirerer hverandre til nye 

utfordringer. Det er god stemning på seilloftet og vi tar pause sammen med Modellbåtlaget sånn 

ca. 19:30 med kaffe og te og «bortebakte» kjeks og av og til noe «hjemmebakt» fra Liv Berit! 

Bjørg Skaret Leder i Vevlaget 
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22. Årsrapport fra Kystledslaget 2014 

Kystled 2014 er over og sesongen har gitt brutto kr.37 856.- i kassa. 
Dette er en god dugnadsinnsats og den blir gjennomført av en stabil gruppe mennesker 
som har funnet sin plass på Gokstadholmen og på Buerøya. Hyttene som eies av kommunen blir 
tatt godt vare på. De som er ansvarlige på hvert sitt sted, Terje Larsen har Drengestua og Kari 
K’Odingo har Buerøya, leder sine medarbeidere på en effektiv og hyggelig måte. 
Det er ønsket noen utvendige utbedringer på Buerøya, dette må kommunen se på, 
Drengestua trenger maling, dette kan en gjøre selv. 
Gokstadholmen mangler sauer! Men ved kommer det hvert år fra Bjørn Sunde! 
Det har vært flere leietagere på Drengestua i år, mens det har vært omtrent som i fjor 
på Buerøya. 
Kystled Svenner nevnes i Svennerrapporten. 
Kystled Hovedhytta nevnes fra interessegruppa. 
I en statistikk fra OF viser det seg at det er omtrent like store deler barnefamilier og 
voksne som er leietagere. Den sier også at det er mest folk fra nære områder som 
besøker hyttene, dette gjelder for hele kystledsvirksomheten i Oslofjorden. 
Det kommer stadig nye hytter i ledene - følg med på Oslofjordens friluftsråd sine nett 
sider - mange flotte steder! 
For neste år er det bare å melde sin interesse om man vil bli med på lagene - plass til 
flere! 
Kystledlaget v/Vigdis Myhre 

 

23. Årsrapport fra Modellbåtlaget 2014 

Vi har vært 5 aktive medlemmer gjennom dette året. 

Prosjekter i 2014 - 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.  

Individuelle prosjekter: 

Geir Raastad har ferdigstilt sitt første modellbåt byggesett, skuta «Dominica». Han er nå godt i 

gang med modell av hvalbåten «St.Roch 605». Roy er ferdig med sin modell av «MK Blia», hvor 

originalen bl.a. ble brukt til å frakte flyktninger fra Vestlandet til England under 2. verdenskrig. 

Sank i 1941. Roy holder nå på med oppussing/oppgradering av et eldre modellbygg av en skøyte. 

Knut Erik har ferdigstilt modell av et vikingskip fra Skuldelev funnene i Danmark. De fant 5 skip, og 

dette er modell av det 3.. Han holder nå på med modell av en motor yacht, «Neptun». Knut har 

holdt på med M/B Rolf, som bygges i takt med fullskala båten. Vi lager den i skala 1:10. Siden Knut 

gikk bort nå i høst, så vil dette prosjektet videreføres av Knut Erik, og gjerne flere av oss, i 2015. 

Bjørn Houmb er kommet langt på sin modell av seilskuta «Half Moon». 
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Plan for 2015: 

Fortsette med MB Rolf prosjektet, i tillegg til ferdigstillelse av de pågående individuelle 

prosjektene. Holde kontakt med Vestfold Modellbåtklubb, og foreta minimum en 

museumsbesøkstur. Delta på Landsstevne med fin modellbåtutstilling i egen bod. 

Utstyring av maskinrommet i 2014: 

Vi fikk kr. 5.000,- til rådighet i år, og disse er benyttet til innkjøp av en del verktøy, materialer, nye 

lamper med innebygget lupe og tegninger av skuta «Polaris» («Endurance») fra Hvalfangstmuséet.  

Andre aktiviteter i 2014: 

Vi har i vår hatt en hyggelig og meget interessant tur til Bygdøy for å besøke Fram muséet og 

Norsk Maritim Museum. Hardanger jakten «Gjøa» er nå endelig kommet under tak og blir tatt 

godt vare på. Dette er turer som vi ønsker å fortsette med i 2015. 

Knut Erik Boland 

Leder modellbåtlaget 

24. Årsrapport fra Infolaget 2014 

Infolaget i Gokstad kystlag har ansvaret for å utarbeide og formidle informasjon, samt forestå 
kommunikasjon, om lagets virksomhet til internt og eksternt bruk. For å løse dette oppdraget 
har Infolaget i 2014 

-       driftet lagets nettsider <www.gokstadkystlag.no>. Nettsidene oppdateres 
jevnlig, med nyheter fra drift, presentasjon av kystlaget, dets historie og 
informasjon om de ulike lagenes virksomhet, herunder prosjektene 

-       sendt ut informasjonsbrev til medlemmene via e-post 

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

-       etablert nettsider på Facebook <facebook.com/gokstadkystlag>. Kystlagets 
Facebook-sider har fått en veldig god velkomst, og pr. i dag har kystlaget mer enn 
300 følgere 

-       Fått på plass retningslinjer for bruk av bilder i digitale og trykte medier, 
gjeldende for Gokstad kystlag  

Infolaget har i 2014 bestått av Bente Wallander, Grace-Jane Holmberg og Jan R. Kristiansen.  

I forbindelse med Forbundet KYSTENs landsstevne 2015 <www.kyststevnet2015.no>, hvor 
Gokstad kystlag er vertskap, har Infolagets medlemmer bidratt like mye i gruppen 
«Stevnekontoret» som også har ansvaret for informasjon, profilering og markedsføring av 
landsstevnet. Således har 2014 vært et år hvor mye av Infolagets arbeid er lagt ned i 
forberedelser til Forbundet KYSTENs landsstevne 2015.  
Jan R. Kristiansen leder, infolaget 

http://www.gokstadkystlag.no/
http://facebook.com/gokstadkystlag
http://www.kyststevnet2015.no/


20 

 

 

25. Årsrapport fra Nordre Skur og Ballast 2014 
Året 2014 har igjen vært et godt år for NSoB. Med 38 korister og musikere, (23 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 2014 har vi vært med på følgende:  

 Øvelseskvelder hver torsdag (vi følger «skoleruta»). 

 Mange spilleoppdrag - noen interne, og noen eksterne.  

 Vårt repertoar er nå ca160 sanger. 

 Foruten sanger (fordelt på 4 stemmer – SATB), akkompagneres sangerne med en rekke 
instrumenter, som spilles av våre egne kormedlemmer.  

 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. 

 Årets sentrale spilleoppdrag og sosiale hovedaktivitet var vår tur til Italia (med ektefeller), til 
Thor Heyerdals lille by i Nord-Italia. Vi deltok der på stedets feiring av hans 100-års dag. 

 Via vår musikalske leder, Kjeld Lunde, har vi også bidratt sterkt til sangene i den nye 
«Kystsangboka» fra Forbundet KYSTEN. 

 Koret spilte og sang også ved Landsstevnet i Bjørvika (Oslo), og ved Gokstad kystlags 
promoteringstelt i juli.   

 Vi fortsetter å ha fokus på sanger med maritimt innhold, gjerne med et lokalt tilsnitt. 
 

I 2015 vil vi: 

 Ta sikte på omtrent det samme aktivitetsnivået i 2015 med produksjon av ny «shanty-CD», 
med lansering til landsstevnet 2015 i Sandefjord til sommeren.  

 Vi planlegger også å bidra med sanger og et «shanty-seminar» til Landsstevnet i 2015.  
 
 

Erik Bjønness  

Arbeidslagsleder for Nordre Skur og Ballast 
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26. Årsrapport fra Seilas- og havnelaget 2014 

            

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.  

Opprinnelig bølgedemper regnes nå som ferdig og er tatt i bruk med to faste bryggeplasser og 

flere vinterplasser. Vi har i tilegg skjøtt på med et nytt bryggeelement på 25 meter som er under 

arbeide.  

Det er også lagt vann og strøm til bølgedemperen som brukes flittig til oppussing av båter, 

vinterplasser og fortøying ved arrangementer.  

I forbindelse med forberedelser til Landsstevnet 2015, som arrangeres hos oss er det lagt et 

bryggeelement fra bananbrygga og vestover. Det er også bygget rampe ned til denne, men noe 

arbeider med kledning av sidene, fortøyingsbeslag og moring av begge de” nye” 

bryggeelementene gjenstår. Vi regner imidlertid å være ferdige i god til landsstevnet. 

 

Laget har også bygget og ferdigstilt en gangbrygge langs steinkanten ved” parkeringen”. Bryggen 

er et samarbeidsprosjekt mellom Sandefjord kystkultursenter og Gokstad kystlag. Bryggen går 

mellom medlemmenes” uteplass” og bort til fergeleiet. Den fungerer i tilegg til brygge også som 

gangvei for mange. Det er montert lykter og to redningstrapper på brygga/gangveien.  

 

Andre arbeider som er utført i løpet av året: 

Alle bryggene ble vasket og beiset.  

Noen bord skiftet på flytebryggen. 

Utriggere er sett over og reparert. 

Anodene på slippen har vært oppe til inspeksjon. 

Ryddet området og kjørt mye søppel til Kastet. 

Bryggene er klargjort for vinteren. (Bobleanlegget inspiseres når dykker har tid). Laget har også i 

år utført diverse arbeider på Lanesbuen, men innredning i lasterommet gjenstår og skal utføres 

når båten er tildekket for vinteren. 

For Seilas og havnelaget   

Kaare Jansen 
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27. Årsrapport fra Svennerlaget 2014  
 

Svennerlaget har jobbet tett opp mot drivergruppa for Svenner i årets sesong og deltatt i de 

gjøremålene som har vært. 

 

SVENNERLAGET 

Kjell Arne Mandelid 

 

Driftsrapport Svenner Fyr 
Generelt. 
Fra drivergruppas ståsted er drift og vedlikehold av Svenner vært omtrent som fjorårssesongen 
både mht gjennomførte arbeider og kystledsdrift. Det har vært stabile og forutsigbare forhold 
tallmessig svært likt 2013 sesongen. 
 
Kystledsesongen 2014. 
Kystledsesongen 2014 har forholdsvis vært bedre enn 2013. Vi ligger nært oppunder 1980 
utleieovernattinger og omkring 850 overnattinger knyttet til dugnads gjennomføringer. Totalt 
nedlagte arbeidstimer ligger vesentlig over med 2013, med ca 3200 timer. 
De sterke tallene skyldes etter vår mening det flotte været i sesongen. 
 
Rutebåt. 
Drivergruppen har uten støtte fra Vestfold Fylkeskommune og Larvik Kommune satt opp daglig 
båt mellom Stavern og Svenner i utleiesesongen, en tur klokken 1100 fra Stavern, med retur en 
time senere. Vi har søkt støtte fra kommune og fylkeskommune for neste år. 
 
Vertskap. 
Det er som tidligere rekruttert vertskapsfamilier fra de to kystlagene Fredriksvern og Gokstad 
kystlag. På grunn av stor søking til å være vertskap har vi begynt å kjøre dobbelt, noe som gir 
bedre fordeling av oppgaver og større frihet for den enkelte. 
Alle har blitt godt innført i fyrets historie og stedets praktiske særegenheter før vertskapsjobben 
startet, dette til tross for at de aller fleste hadde vært vertskap tidligere. 
Obligatorisk førstehjelpskurs med bruk av hjertestarter gjennomført for de aller fleste. De som 
ikke hadde mulighet for å møte, måtte dokumentere tilstrekkelige kunnskaper om starteren. 
Etter sesong har det vært oppsummeringsmøte og erfaringsutveksling mellom drivergruppe og 
vertskap. Drivergruppa er godt fornøyd med rutinene for vertskapsrekruttering, opplæring og 
erfaringsutveksling. 
 
Drift. 
Driften gjennom sesongen har gått etter planene. Det ser ut til at det har blitt en felles forståelse 
for Svenners plass i distriktets friluftstilbud bland brukere og andre næringsaktører. Vi har også i 
år bevisst hatt begrenset utleie til profesjonelle brukere som selskaps- og event arrangører. 
Driftsmessig mener vi at brukere og aktører forstår og respekterer retningslinjene for bruk av et 
fredet fyr. 
 
Vedlikehold. 
Det har blitt gjort løpende vedlikehold gjennom hele året samt en primær dugnadsinnsats på 
forsommeren (pinsedugnaden). Alle stier utenfor fyrområdet er ryddet og merket. 
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Sikkerhetsvedlikehold.  
Alle brannalarmer er regelmessig testet. 
Alle brannsluknings apparater er inspisert og etterfylt. 
Alle rømningsveier testet, ny rømmingsleider sør på steinhuset er i bestilling. 
Hjertestarter er inspisert og ettersett. 
Det er holdt kurs for vertskapene i hjertestarteren. 
Vi har byttet låssystem, da vi ikke lenger har oversikt over hvem som har nøkkel. 
 
Teknisk vedlikehold 
Tekniske/bygningsmessige vedlikeholdsaktiviteter har i store trekk blitt lagt opp etter det som er 
angitt for sesongen i Arbeidsprogrammet for 2013. Det er gjort forberedelser for å skifte kledning 
på syd og øst vegg på uthuset, kledning er bestilt.  
 
Østre naust. 
Grundig vår rengjøring. Fullførelse av opplegg for 12 volt med lyspunkter med solcellestrøm, samt 
opplegg for ladning av mobiltelefoner. 
 
Vestre naust. 
Grundig rengjøring. Opplegg for 12 volt lyspunkter med solcellestrøm. 
 
Uthus. 
Ferdigstilt malerarbeid. Påbegynt montering av dusj i det gamle vaskerommet. 
 
Vokterbolig. 
Malt himlinger på nytt (gammel maling flasset). 
Malt brannmur. 
Generelt vedlikehold. 
Arbeider med å renovere vinduer er godt i gang. Da to av oss er godkjent for renovering av 
vinduer tar vi med oss rammene til verkstedet på Gokstad kystlag for istandsetting og maling. 
Dørene er skrapet helt rene og maling pågår. 
 
Assistenten. 
Malt himlinger og montert solcelleanlegg med lyspunkter i alle rom. 
Generelt vedlikehold, diverse maling utvendig. 
 
Steinhuset. 
Montering og renovering av vinduer er videreført. 
Reparasjon av vinduer i trappehus pågår. 
Lagt på plass løs skifer og generelt vedlikehold. 
 
Kai, kran, rekkverk, dieseltanker. 
Rustpikking og maling, maling, utført. 
Skader på rekkverk er utbedret. Skader på trapp er utført. 
Ny redningstrapp på brygge er oppsatt. 
Strømaggregatet er ettersett og kjørt jevnlig for å sikre driftssikkerhet. 
Dør til kjeller på assistenten er renovert og reparert. 
Sisterner er tømt og rengjort. 
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Container til søppel er innkjøpt og lagres i siderom i vestre naust. 
Dieseltanker er inspisert og funnet tette og i orden. 
Krana er ettersett, smurt opp, rustpikket og flekkmalt og testet med 2 tonn vekt. 
 
Arbeidsprogram for 2015: 
 
Vanlig vedlikehold av bygninger og bryggeanlegg skal utføres. 
Fortsette arbeider med renovering av vinduer i vokterbolig, steinhus og uthus. 
Rive ytterkledning og montere ny på uthus. 
Male kjøkken i vokterbolig. 
Diverse utvendig maling på alle bygninger. 
Male dører i vokterbolig og assistent. 
Male/pusse opp aggregat/maskinrom. 
Skrape og male resterende himlinger i vokterbolig. 
Oppgradere vestre naust ved å” innrede” med maritime gjenstander, gamle seil, garn osv. 
Kjøpe nye benker og krakker til vestre naust. 
Kjøpe flere benker til utvendig platting. 
Tette veggen bedre mellom oppholdsrommet i vestre naust og toalettene. 
Arrangere årlig dugnad for klargjøring av fyret for årets utleiesesong. 
 
Kaare Jansen 
Leder Svenner Fyr Kystled. 
 
 

28. Årsrapport fra Verkstedlaget 2014 
Året 2014 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.  

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 fortsatt etter i dette arbeidet. 

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. 

Motormuseet har blitt skikkelig rengjort i år, samt at gulvet i den nye delen er blitt malt, slik at det skal 

fremstå på en ordentlig måte til Landsstevnet. 

Verkstedlaget er også blitt engasjert i forbindelse med en påhengsmotorutstilling ved Museet på Vollen i 

Asker i februar 2015. Museet skal låne motorer fra Gokstad kystlag 

Driften i laget har også i år vært svært stabil, men litt lav aktivitet, da vi dessverre ikke er så mange aktive 

medlemmer nå… 

Per Angell-Hansen    
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29. Regnskap for 2014 og budsjett for 2015 
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30. Balanseregnskap 
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31. Revisorerklæring  
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32. Arbeidsplan for 2015 

 

I tillegg til den vanlige driften av kystlaget så vil tiden fram til gjennomføring av landsstevnet i juli prege 

arbeidet vårt. Fra august og utover vil opprydding og rapportskriving nødvendigvis få fokus. 

Murhuset bli pusset opp i løpet av året. 

Kjøkkenet i selskapslokalet vårt oppgraderes i løpet av januar/februar. 

I tillegg til landsstevnet kommer vanlig drift av de forskjellige arbeidslag, herunder dugnader.  
Når det gjelder Landsstevnet 2015 så vil styret fortsatt ha det overordnende ansvaret.  

De 5 gruppene (Stevnekontor, Program, Havn/teknisk, Mat/servering og HMS) er godt i gang med 

planlegging og gjennomføring av planer som er lagt for det videre arbeid. Koordinering, avtaler og 

budsjettarbeid skal følges opp. Gruppene må planlegge med hvor mange som trengs for å gjøre de 

forskjellige jobbene og sende ut forespørsel i god tid så medlemmer kan melde seg på. Tidslinje vil bli 

utarbeid før nyttår. Bemanningslister må skrives, herunder rotasjoner/skift der dette trengs.  

Informasjon angående LS 2015 
Informasjon til medlemmene vil bli gjort i de forskjellige gruppene og på medlemsmøter 
henholdsvis den 25.mars, 22. april, og 17. juni. Referater fra møter i de forskjellige gruppene må 
gjøres tilgjengelig for alle. I tillegg til dette så må de som er involvert søke informasjon der dette 
mangler ved å spørre i gruppene eller styret. 
Det vil bli laget en plan for profilering fram mot landsstevnet. Ansvar for dette er Stevnekontorgruppen 

med Jan Kristiansen som leder. Programgruppen med Dag Østby Pedersen som leder vil også bidra til 

dette.  

Etter hvert som det nærmer seg så vil flere og flere bli trukket inn i arbeidet med landsstevnet. 
Dette er nødvendig for å få landsstevnet i havn, men også viktig for at flest mulig skal få et 
eierskap til kommende landsstevne.  
Følg med på det som blir sendt ut fra Infolaget og meld deg på der du mener du kan gjøre en 
innsats.  

 

33. 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.  

 

Organisasjon 

Styret er overordnet organ som koordinerer og styrer økonomien. Styret tar avgjørelser der det er 

behov. Styret bidrar til koordinering mellom gruppene. 
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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 

- Møte med gruppelederne/arbeidsledere i forbindelse med LS 2015 planlegges 

gjennomført 24/2, 18/3, 8/4, 6/5, 3/6, 7/7. 

Gruppene lager selv sin tidsplan for tiden fram til stevnet i 2015. Dette skal gjøres i samråd med 

styret. 

Bjørn Navjord 

 

 

Budsjettoversikt Landsstevnet 2015 pr. 15.11.14:       

        Utgifter  Inntekter 

Program; konserter og foredrag, barneaktiviteter mv  166000 60000 

Tekniske installasjoner, havn mv 265750  

Sikkerhet/HMS mv   20000  

Mat/servering 202000 272000 

Stevnekontor, adm. deltakerpass, billettinntekter 125400 282500 

Tilskudd fra Forbundet Kysten (innvilget)    50000 

Tilskudd fra Jotun AS (innvilget)    30000 

Søknader til kommune og fylkeskommune    75000 

Annen støtte    10000 

Sum 779150 779500 



31 

 

  

34. Treffliste 2015   
 

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 06.01 Styremøte 

 Fr 30.01 Årsmøte 

Februar Ti 10.02 Styremøte  

Mars Ti 10.03 Styremøte/med arbeidsledere 

 On25.03 Medlemstreff 

April             Ti 14.04 Styremøte 

 On22.04 Medlemstreff 

Mai Fr 01.05 Kystlagstur 

 Ti 12.05 Styremøte 

 Sø17.05 Borgertoget 

                       Lø 23. 05 – Ma 25.05 Pinsedugnad Svenner 

  Juni          Ti 09.06 Styremøte 

   Lø 13.06 Kystkulturtreff/minikonsert medlemmer 

 On 17.06 Medlemstreff 

 Ma. 23.06 Sankthansaften  

Juli   Ti. 07.07 Styremøte/arbeidslagsledere (ekstra) 

             To 16.07 – Sø. 19.07 Forb.KYSTENs landsstevne, Slippen 

August Lø 08.08  Fjordblues 

 Ti 25.08 Styremøte 

September 12 – 13. 09 Baccalao Svenner 

       Ti 15.09 Styremøte/arbeidsledere 

 Lø 26.09 Høsttreff Gokstadholmen 

Oktober                     Ti 13.10 Styremøte 

 On 21.10 Medlemstreff 

November Ti 17.11 Styremøte 

 Lø 28.11 Førjulstreff 

Desember Ti 15.12 Styremøte/arbeidsledere 

Januar 2016 Ti 12.01 Styremøte 

 Lø 30. 01 2016 Årsmøte 
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 35.  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. Medlemmene finner sin «nisje» innen ett av disse lagene. Samarbeidet mellom styret og 

arbeidslagene, treffkomiteen og utleieansvarlige har fungert meget bra i 2014. Styret har hatt 11 ordinære 

styremøter, 1 ekstra styremøte (Forlandet) og 4 møter med arbeidslederne i løpet av året. 

I forberedelsene til landsstevnet i 2015 er det etablert en egen organisasjon med 5 grupper: Stevnekontor, 

Program, Havn/teknisk, Mat/servering og Helse/miljø/sikkerhet. Disse gruppene har opprettet de 

undergrupper det er behov for i hht oppdragene som er gitt og lager en tidsplan fram til LS 2015 basert på 

styrets tidsplan. 

 

Arbeidslag  

FARTØY OG 

KULTURLAG 

 INFOLAG  MODELLBÅTLAG  NORDRE SKUR & 

BALLAST 

Drifter lagets båter og 

båtbyggeri samt 

løpende 

kystkulturarbeid og 

prosjekter.  

 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 

GOKSTADVEVERNE  SVENNERLAG     

Drifte aktiviteten 

rundt vevene. 

 

 

 

 Bidrar som en 

ressursgruppe til 

vedlikehold av Svenner 

fyr. Tar oppdrag fra 

Drivergruppen for 

Svenner 
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36. 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: 

 Bevaring og allmenn bruk av tradisjonelle fartøyer, 
bygninger, anlegg og kystmiljø. 

 Ivaretakelse og videreutvikling av tradisjonelle 
håndverk, sjømannskap, livsform og lignende. 

 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: 

 enkeltmedlem 

 familiemedlem 

 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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