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Til stede: Leder Bjørn Navjord 

 Nestleder Brit Holm Lunde  

 Kasserer Morten Hellemann  

  Sekretær Grace-Jane Holmberg   

 Husstyret Jarle Larsen 

 Vara Pål Henningsen 

                            Styremedlem Torolf Stenersen 

___________________________________________________________________________ 

 

Møtedato 11.03.2014 kl. 18.00         
  
SAKER TIL BEHANDLING 
 
 
1: Godkjenning av forrige referat. 

- Godkjent med endring fra «kommune» til «fylkeskommune». 
2: Innkommet post 

- 4H, informasjonsbrev om samarbeid med kystlag.  
- Søknad fra NSoB om reisestøtte til Landsstevnet Oslo 2014. 

3: Økonomi 
- Laget har en trygg økonomi. Nytt er at forsikring blir trukket hver måned. 

Ellers er det som vanlig en del utgifter på vårparten. 
4: Landsstevnet 2015 

- Musikkvalg: Vi ønsker å få mer klarhet i hva som er tenkt fra program 

gruppens side og konkrete forlag på hvilke grupper/artister vi ser for oss. 

- Styret tar et møte med program før sommerferien. Bjørn N avtaler tid med 

Dag. 

- Stevnekontoret: På lagets stand i Oslo 2014 ønsker vi kun å ha informasjon, 

ikke salg. 

- Pål snakker med Jan ang. prisforslag for båter, inngangspenger osv. når det 

gjelder vårt stevne. 

- Styret skal etter sommerferien vurdere hvem som skal inviteres spesielt til 

landsstevnet 2015. 

- Forslag til hvor stor del vikingtema skal ha: Gaia med vikinger i. Gjerne et 

vikingtelt eller to, med evt. lite utssalg. De bør legge opp til barneaktiviteter 

som bålbrenning, kverne korn, steke vikingbrød. 

- Kafeservering på dagen i Gaiahallenmå avklares med Mat/serveringsgruppen 

(Gunnar Brattli).  
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5. Forlandet: 

- Bjørn Navjord innledet og vi drøftet videre vår innstilling i forhold til hva vi har av 

informasjon. Stig Tore deltok på møtet, da han har mye kunnskap om Forlandet. Vi 

tenker at Stig Tore og Per informerer om båten på det ekstraordinære årsmøtet. Bjørn 

og Morten tar ansvar for å forme ordlyden i innkalling og styrets forslag.  

 
6. Utleiepriser: Morten/Andreas 

- På grunn av ny renholdsordning og uklare lister, må prisene justeres. 
Andreas deltok på møtet for å klargjøre dette. 

- Etter ny renholdsordning vil pris for renhold bli gjennomsnittlig 500,- (495,-) 
pr. gang. 

- Pris for kveldsmøte på 700,- blir da for lite etter Mortens syn. Har drøftet 
dette med Andreas som er enig. Det foreslås å øke denne til kr. 900,-. 
Vedtatt av styret. 

- Andreas lager ny liste med justerte priser. 
 

 

7. Barnevernstjenesten sitt sommertilbud(til info) 

-Barneverntjenesten planlegger samme opplegg som i fjor i ukene 26,27 og 28. 

 Kystlagets kontaktperson blir Vigdis. Kontrakt må underskrives. 

 

8. Vedtekter angående ekstraordinært årsmøte. 

- Vedtektene for årsmøte, punkt 4, tas opp som sak ved et senere styremøte 

for nærmere avklaring. Forslag til eventuelle endringer blir lagt fram på 

Årsmøtet i januar 2015. 

 

9. Div: 

- Alle styremedlemmene tar selv ansvar for å ha med seg tilsendte sakspapirer til 

styremøtene.     

 
 

Ref: Grace-Jane Holmberg 


