
                         Gokstad kystlag Styremøte 10. februar 2015

Tilstede på møtet:! ! ! ! ! ! ! !
! Forfall:!!

Leder Bjørn Navjord

Nestleder Brit Holm Lunde

Kasserer Morten Hellemann

Sekretær Grace-Jane Holmberg

Husstyret Jarle Larsen

Vara styremedlem Pål Henningsen

Vara styremedlem Torolf Stenersen

Det innkalles herved til styremøte i stua tirsdag den 10 februar kl 1830.
 
Saksliste:
 
1. Godkjenning av forrige referat
- Godkjent med følgende tillegg: Dag Simonsen er ny sekretær i Drivergruppa.
2. Innkommet post
- Forslag fra et medlem om å fremme sak for bystyret. G-J sender mail og oppfordrer medlemmet 

tar kontakt med sjømannsforeningen.
- Vestfold fylkeskommune, hovedutvalg for kultur og helse, svar på søknad om støtte til 

landsstevnet. Invilget med 50.000kr. Arkiveres.
- Flere medlemmer har ramlet ut av listene til Forbundet kysten. Forbundet er underrettet. 
- Visit Sandefjord, spørsmål om vi har noen endringer i vår oppføring. Vi tar kontakt når vi får nytt 

telefonnummer.

3. Økonomi
- Morten tok en rask gjennomgang av tallene. Kommentar til oppføring: Fotografmester Jan M 

Perdersen utgift kr: 20.000. Dette er for materialer til rammer til kystlagsbildet, både for tidligere 
år og et par år fremover. Arbeidet med Kystlagsbildet har vært, og er en betydelig inntektskilde 
for kystlaget.

- Det er begynt å komme inn påmeldinger til Landsstevnet. Her betaler de fleste med kort når de 
betaler. Regnskapet for Landsstevnet ligger i det ordinære regnskapet, men føres på bestemte 
konti. Det er lett å se, og plukke ut de tallene som omhandler stevnet.

4. LS15



Kommentarer under gjennomgang av program med mer:
• Pål og Torolf planlegger organisering av samseiling på torsdag
• Hvordan blir det med Shantyseminar? Dette må inn på programmet.
• Skippermøte: Vi tenker dette i teltet. Her bør Kåre Jannsen lede, da det ofte er spørsmål om 

brygger og diverse. Drøftes med stevnekontoret v/Jan.
            
• Det må legges inn i programmet hva slags aktiviteter det blir for barn. Er det avklart om det blir 

tur med Koffen, og hvem som evt. skal ha ansvar/lede dette? Når er det mulighet for håndverk 
for barn?

• Det er ønskelig med mer fokus på skipsbygging. Forslag til seminar 3 på fredag: Det er 100 år 
siden seilskuta Enduranse gikk ned. Den ble bygget på Framnæs verft. Her vet vi at det 
planlegges noe rundt 100 årsmarkering, er det noe vi kan trekke inn i vårt program? Kan det 
endres litt på tidene med seminarer, slik at det er mulig å få inn et seminar om Enduranse. Det 
kan jo overlappe Roknappen(Jollestafett), da det kan være andre folk som går på dette.

• Det kan være noen har lyst til å se på funnstedet på Heimdal, etter foredraget. Sette opp buss/ 
arrangere gåtur?

• Spesifisere og ha svar på spørsmålene innen 24.februar. 
• Det bør stå på programmet at det er mulighet for kafe og når det er(kan legges som vedlegg til 

info som båtfolket får).
• Hvem har ansvar for regatta/defilering(utførelser). Det er jo ofte en juri som bestemmer hvem 

som skal være med i defilering på lørdag. Svein Olav Løberg har sagt ja til å være med i denne 
jurien.

• Kristian og Stig Tore har sagt ja til å være konfransier under stevnemiddagen. Disse, sammen 
med Bjørn, Brit og Morten, tar et møte og planlegger en tidsplan for programmet rundt 
middagen.

• Det er viktig av publikum får se defilering og regatta. Ved å legge dette forbi Thor Dahl- brygga, 
så er det mulighet for mange å se.

    Diverse spørsmålstillinger som kom opp under stevnekontorets møte:
    - Hvordan forholde seg til medlemmer som har båtplass mht. betaling på LS15. (Morten)

• Medlemmer med båtplass ved Gokstad Kystlag: Betaler enten stevnepass(150,-inkl konserter) 
eller dagspass (50,-), men må da betale evt. Konserter utenom.som ikke er påmeldt stevnet:.Det 
er selvfølgelig fri gjennomgang for å komme til sin båtplass og båt.

• Det koster 150kr for stevnepass, så det vil jo lønne seg.
• De medlemmene som gjør en jobb under stevnet, deltar fritt og skal ikke betale for stevnet. 

Disse får et armbånd/t-shirt. 
• Morten tar kontakt med program og lander inngangspris til konsertene.

- Mulighet for flere sponsorer? (Morten)
• Høre med ColorLine om de kunne sponse oss. Torolf forhører seg.
- Møtet med Thor Dahl eiendom A/S (Bjørn N)



• Bjørn Rishovd, Bjørn Navjord og Kaare Jannsen har hatt møte. Positivt møte med Ole Jacob 
Skjelbred, om muligheter for å bruke brygger sør for oss. Vi kan bruke område frem til 
"skjørtekanten" på Thor Dahl-brygga. Videre bortover er vi usikkert. Vi kommer tilbake mer 
spesifikt om vi trenger mer plass, og kan høre om mulighetene(det ser vi når flere har meldt seg 
på). 

5. Orientering om nytt bredbånd og telefon (Bjørn N)
• Kaare Jannsen har vært i kontakt med Sfj. bredband. De aksepterer at vi har et 

privatabonnement og ikke et bedriftsabonnement. Vi må betale et tilkoblingsgebyr. Utfordringen 
da er at det må stå registrert på en privatperson. Morten følger dette videre opp.

• Vi bytter nå fra fasttelefon til mobiltelefon. Det skal hjelpe på de utfordringene det har vært med 
å nå kystlaget på telefon.

6. Be om budsjettsøknader fra arbeidslagene
• Leveres innen 1. mars. Morten setter så opp et forslag til styremøtet.
7. Gjennomgang av arbeidsplanen fra årsmøtet
• Vi utsetter saken til neste møte.
8. Møte med Stiftelsen/representant fra kommunen angående planer for driften framover 
(Bjørn N)
• Prosjekt Kystarena. Stifltelsen ønsker å etablere et arbeid for ungdom som ikke har jobb eller 

skoleplass(ikke rus og psykiatri). Her ønsker de båtlaget Gaia, Hvasser og Gokstad Kystlag som 
samarbeidspartnere. Vi støtter dette opplegget! Flott tiltak. Stiftelsen har behos for at noen skal 
kunne hjelpe til å undervise/drive. Her tenker vi at det sikkert er folk i kystlaget som er 
interessert i å være med. Siden vi er en frivillig organisasjon, så mener vi at her må folk spørres 
privat. Etter avtale kan vil låne ut noe av våre lokaler, men det må avtales på forhånd. Tor Sunde 
er leder for arbeidet. Malcolm...er prosjektleder og ansatt.  Ove Holter Jørgensen er 
kontaktperson fra kommunen. Vi er opptatt med Landsstevnet nå, men gleder oss til å følge 
prosjektet etter stevnet. 

9. Diverse: 
- Gjennomgang av årsrapporten. Det har kommet tilbakemeldinger fra medlemmer at 

årsrapporten ble for ordrik og omfattende. Styret er enige i at rapporten blir større for hvert år, 
neste år ser vi på hvordan vi kan begrense den noe. 

- Pål: Er igang med å lage utlånsbok. Ferdig til neste styremøte.
- Pål: Fanen- forslag til bakside med en stilisert seglbåt. Fanen har til nå ikke kostet mer enn 300 

kr.
- 24. ferbruar møte med arb.lagslederne og gruppelederne.

Ref. Grace-Jane Holmberg

 


