
 

 

Gokstad kystlag  Styremøte 7-  Tirsdag 23.08.2016 

 

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

 

 
 
Referat fra styremøte tirsdag 23. august kl 1830 i stua. 
 
Saksliste 
 
1.  Godkjenning av forrige referat 

- -Godkjent med følgende endring: Rolf: Ormestadsnekka. 
 
2.  Innkommet post 

-  Angående kurs: Brit har sendt inn og fått godkjent flere kurs som utløser økonomisk støtte fra 
Studieforbundet kultur og tradisjon. 

- Kystled ved Vigdis: Kystledlaget vedlikeholder og server hytta på Gokstadholmen. Det foreslåes 
at noe av utgiftene til drivstoff kan refunderes av kystlaget. Styret tiltreder dette forslaget og det 
gjøres avtale med Morten.  

 
 
3.  Økonomi 

- Ingen store endringer i økonomien, Morten legger frem et periodisk resultatregnskap på neste 
møte. 

- Alle utgifter fra Fjordblues har ikke kommet inn ennå, men det ser ut til at vi får et overskudd på 
rundt 60-70 000 kr.  

- Kystkulturdagen gikk med et lite overskudd på 5000 kr.  
 
4.  Fastsette/beslutte priser for utleie 2017 
 

- Vedtak: Prisene på utleie holdes på dagens nivå ut 2017.  
 
5.  Orientering om fullføring av Prosjekt Murbygning - rapport 
- Morten har laget en detaljert og oversiktlig rapport over arbeidet. Denne dokumentasjonen er 
grunnlaget for hvor mye vi mottar i støtte for arbeidet med murbygningen. Nøyaktig sum kommer i 
løpet av høsten. 
 
6.  Hørselsslynge innkjøp 
- Morten, Bjørn N og Bjørn Ervik møtes for å se på mulighetene på Vestfold audio, forsøker å få til 
en avtale 15. september. 
 
7.  Seminar på slippen 22 - 23 oktober 



 

 

- Forbundet kysten har sendt ut invitasjon. Gokstad kystlag har ansvar for å legge til rette med 
lokaler og mat. Forbundet står for innholdet i seminaret. Fire personer fra styret deltar, og evt. 
ledige plasser disponeres av kystlaget( fortrinnsvis arb.lagsledere). 

 
8.  Kamera på kystlaget 
- Det har vært noen hendelser her på området som bærer preg av forsøk på herverk, derfor kan 
være aktuelt å se på mulighet for å sette opp et kamera over området. Torolf kan sjekke med løyve 
og utgifter, og evt. hva regelverket sier. 
 
9.  Oppgradering av slippen 
- Det er fremkommet ønske om oppgradering for å ta større båter. Styret mener at før vi kan gjøre 
noe med den, så må vi fullføre forrige prosjekt med å sette ned kom/avrenning for oppsamling av 
olje og andre forurensende midler. Videre er det ønskelig med oversikt over hva en oppgradering 
vil innebære og koste.  
 
10.Forlandet, forhold til stiftelsen og det arbeidet som skal gjøres på denne. 

- Nå som Forlandet er på plass, så er det sikkert en del medlemmer og andre som kunne tenke 
seg å jobbe på båten. Det er kystkultursenteret som eier båten, og det er de som evt. 
organiserer frivillig arbeid rundt denne. Her sitter Kåre, som styremedlem i Kystkultursenteret på 
mer informasjon.  

- Sandefjord kystkultursenter har etterspurt hva de skal betale i leie av båtplass for Forlandet. 

- Vedtak: Forlandet ikke skal betale for båtplass. Kystkultursenteret er ansvarlig for at 
Forlandet er forsvarlig moret og ikke påfører skade på brygga. Evt.skade må erstattes. 

 
11.Medlemstreff 24 august 
- Saker som taes opp på medlemstreffet: Økonomi, Fjordblues, murbygning, seminar på slippen, 
Forlandet, kurser. 
 
Eventuelt 
 

- Det er kommet ønske om å se på hvor ofte og hvilke dager vi skal ha kontorvakter. Det er ofte 
lite å gjøre på fredager, og det kan også være ok for vaktene å ha fri inn mot helgene. 
Opplegget er sårbart ved sykdom. Her burde det diskuteres litt med de andre vaktene, samt se 
på hva behovet er i forhold til utleie. Det settes opp et møte med kontorvaktene, Brit, Morten og 
Andreas. Gruppa kan komme med forslag til endringer, og så tar styret dette opp ved et 
styremøte. Møte: Onsdag 7.sept. Kl . 13.00. 

 

- Kystled Buerøya, takproblemer. Hva kan vi gjøre med dette? Denne saken bør løftes opp et 
hakk, slik at vi sender en forespørsel via styret for kystlaget, for å få klarhet i hva kommunen 
kommer til å gjøre. Styret ved Morten og Bjørn setter opp et brev, med hva som trengs å 
avklares. 

 

- Alarm: Opplyse på medlemsmøte at hvis alarmen går, så skal de ringe nr på boksen, som går til 
Kjell Arne.  

 

- Hva gjør vi med Gokstadholmen?  Det er for få personer med båt å dele ansvaret på. Det setter 
opp et møte med kystled Gokstadholmen nå etter utleiesesongen. 

 

- Kurs: Vi har fått godkjent flere kurs fra Studieforbundet kultur og tradisjon. Koret Og 
Ormestadsnekka fått tilskudd, og nå søkes det om en ny runde. Det vil også bli satt opp kurs i 
billedvev med Gokstadveverne fra 5. sept.  Dette skal bekjentgjøres via kystlagets infokanaler.  

 
 
Ref. Grace-Jane H. 


