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Innkalling til årsmøte fredag 27.01.17 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 2016 

Revidert regnskap for 2016 

Forslag til budsjett for 2017 

Forslag til arbeidsplan for 2017 

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 (ikke 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 26.11.16 

Styret i Gokstad kystlag 
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1. Antall medlemmer i Gokstad kystlag. 
I følge Forbundet KYSTEN sine oppgaver var det 428 medlemmer i Gokstad kystlag ved utgangen 

av 2016, 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:   Bente Wallander 

Modellbåtlaget:  Knut Erik Boland 

Nordre Skur og Ballast: Leif Rune Sundli 

Seilas- og havnelaget:  Kaare Jansen 

Verkstedlaget:  Per Angell-Hansen 

Kystledslaget:   Vigdis Myhre 

Gokstadveverne  Bjørg Skaret 

 

 

Utleie: Greta og Andreas Falkenberg.  

Representanter for Gokstad kystlag i Drivergruppa for Svenner har vært Kaare Jansen, som også 

er leder for Drivergruppen, Espen Bergan og Magne Nilsen.  

 

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. 

Kaare Jansen har representert kystlaget i styret for Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter 

 

4. Møter og treff i 2016 
- Det er avholdt 11 styremøter i løpet av 2016. Det har vært 4 møter med 

arbeidslagslederne. 

- Kystlagstur til Stockholm 

- Pinsetreff på Svenner 13 – 16. mai 

- Kystlaget deltok i borgertoget 17. mai 

- Kystlagstur til Veierland 5. juni  
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- Fjordblues 13. august  

- Medlemstreff avholdt 20. Mars, 22. August og 19. oktober. 

- Høsttreff på Gokstadholmen 17. september 

- Seminar for Forbundet KYSTEN gjennomført i Sandefjord 22 – 23. Oktober 

- Førjulstreff 28. november 

 

5. Viktige saker som er behandlet i styret i 2016. 

Skreiaften: Et flott arrangement som mange liker å være med på. Styret har bestemt at hvis dette 
skal arrangeres må noen frivillige stille opp for å planlegge og gjennomføre det. Lokaler må 
bestilles i god tid og det må legges inn kostnader for vask i inngangsbillettene.  

Adkomst sørfra  

Tormod Bergem følger opp denne saken opp overfor Teknisk etat i Sandefjord kommune.   

Låssystemer på kystlaget: Etter et tyveri fra utleielokalet vurderte styret og bytte låssystem på 
kystlaget. På styremøtet i februar vedtok styret at vi ikke skal endre nøkkelsystemet. Det skal 
presiseres i utleieinstruksen at det ikke skal ligge igjen noen personlige eiendeler etter utleie.     

 Kystkulturdagen   

Styret har igangsatt arbeid for å "revitalisere" kystkulturdagen.  I tillegg til våre arbeidslag er det 
et ønske om flere utstillere for å trekke flere folk. Kystlagene i Vestfold bør inviteres. Det må 
legges opp til barneprogram hele dagen.   

Vi planlegger med flere medlemmer som kan snakke med besøkende og ha informasjonsstand 
ved inngangen. Dette er viktigere enn å ha en masse aktiviteter.  

HMS, herunder slipping av båter: Styret har igangsetting arbeid med å ha en HMS-plan – HMS-
oppfølging.  

Styret bestemte på møtet i april at det kun er utpekte personer som skal kan ta opp og sette ut 
båter på slippen vår. Disse er pt.: Bjørn Sunde, Kaare Jansen og Arne Gundersen.   

Plassering av Forlandet: Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter ønsket å plassere Forlandet på 
enden av Bananbrygga. Dette sa styret ja til under forutsetning av at brygga ble forsterket med 
moringer. Sandefjord Kystkultursenter har etterspurt hva de skal betale i leie for båtplass for 
Forlandet.  

Vedtak: Forlandet skal ikke betale for båtplass. Kystkultursenteret er ansvarlig for at Forlandet er 
forsvarlig fortøyd med moringer slik at brygga ikke påføres skader. Eventuelle skader må erstattes.  

Lanesbuen  
Bruk av Lanesbuen under Fjordblues. 
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Styret bestemte på møtet i mars at Lanesbuen ikke skal brukes til å frakte folk under Fjordblues 
siden båten ikke er sertifisert til å frakte passasjerer. Brukes kun i forbindelse med 
medlemsaktiviteter.                                      

Oppgradering og bruk: Svein Arne Nilsson ville gjerne ta et ansvar for organiseringen av 
vedlikeholdet, noe styret gikk inn for i samråd med arbeidslagsleder (F&K).    

Vedtak: Lanesbuen skal ligge under Fartøy/kultur og Svein Arne er arbeidsleder for vedlikehold. 
Han skal lage prosedyrer for bruk av båten, herunder vedlikehold før, under og etter bruk. Dekket 
på Lanesbuen er under reparasjon, skal ferdigstilles i 2017.   

Det er bevilget kr 10000 ekstra til disse reparasjonene.  

Overskudd fra Fjordblues: Styret har besluttet å gi 15% av overskuddet til Fjordblues sitt sosiale 
prosjekt i Nicaragua.  

Seminar 22 – 23 oktober: Gokstad kystlag har vært vertskap for Forbundet Kystens regionseminar 
i 22. og 23. oktober  

Fastsette/beslutte priser for utleie 2017: Prisene på utleie er vedtatt beholdt på dagens nivå ut 
2017.  

Restaurering av Murhuset: Prosjekt Murbygning er gjennomført i 2015-16. Se eget punkt 13.  

Båtslippen: Styret har gitt klarsignal til oppgradering/forsterkning av slippvognen for større båter. 
Tidligere besluttet avrenningsopplegg for slippgangen skal imidlertid prioriteres. Dette skal være 
gjennomført innen våren 2017.  

Kontorvakter: Styret og kontorvaktene har hatt en gjennomgang av våre rutiner av kontorvakter 
på kystlaget. Rutinen har vært vakt Mandager, onsdager og fredager mellom 1100 – 1300.  

Ny rutine er vedtatt: Det blir fast kontorvakt mandager og fredager 1100 – 1300. På onsdager 
ivaretas vaktfunksjonen av pensjonistgruppen hvor en navngitt person har ansvar for telefonen og 
andre henvendelser.   

Kystled, Buerøya  

Det har vært problemer med taket på Buerøya som har ført til at hytta ikke har vært utleid i 2016. 
Styret har hatt et møte med kommunen og Oslofjorden friluftsråd og diskutert seg fram til en 
fordeling av utgifter som må til for at Buerøya bli tatt i bruk i 2017. Kystlaget har tilbudt seg å 
bidra med 15 000 kr. Det er stor vilje fra alle på møtet til å få dette i orden.  

Teleslynge i møterom: Teleslynge ble anskaffet i oktober fra Vestfold Audio. Utstyret inneholder 
teleslynge, høyttaler og to mikrofoner.   

Skilting på området: Etter initiativ fra Sandefjord kystkultursenter har kystlaget samarbeidet om 
oppgradering av skilting på området.  

Foruten disse sakene, har styret behandlet saker som omhandler den daglige driften.  
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6. Kurs arrangert i 2016 
 
Det er gjennomført 2 kurs i vårhalvåret.  

Byggeperiode 1 Ormestadsnekka med Fred Ivar Tallaksen som lærer/ leder ( 27 timer),og Shanties 

med Kjeld Lunde som lærer/ leder.( 45 timer) . 

I høsthalvåret har det vært 4 kurs:  

Billedvev 1 med Bjørg Skaret ( 15 timer). Forbundet Kystens seminar med Tore Friis Olsen( 12 

timer). Byggeperiode 2 av Ormestadsnekka ( antatt 76 timer). Viser på Nordisk ( antatt 40 timer). 

De to siste har rapporteringsfrist først i begynnelsen av januar 2017 til Studieforbundet kultur og 

tradisjon for registrering.   

Brit Holm Lunde 

 

7. Markedsføring av Gokstad kystlag  
 

Kystlagets hjemmesider og nettsidene fungerer meget bra. Informasjon gjennom medlems-

eposter har vært den viktigste metoden for å spre informasjon i løpet av året.  

Facebook bidrar også til spredning av informasjon om kystlaget både med tekst og bilder. 

Bladet «Kystvakt» har kommet ut 4 ganger i 2016. 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.  

 

8. Lørdagskafe 
Lørdagskafeen har også i år vært et viktig treffpunkt i kystlagets foreningsaktivitet. Ordningen 

med at arbeidslagene stiller med kafevakter etter tur etter oppsatt liste fungerer bra og gjør at 

arbeidsinnsatsen for tiltaket fordeles. All ære til alle som stiller opp som kafevakter. Svikter 

kafeen en lørdag, er det tydelig at dette savnes. Da er det alltid noen som stiller opp «på sparket». 

Siden desember 2016 har det blitt mulig å betale med Vipps i tillegg til kontant betaling. 

 

9. Utleie av Nordre skur i 2016 
Utleie av Nordre Skur går som før, litt flere utleier enn i fjor, men med noe lavere inntekt totalt. 

Vi har hatt 69 utleieforretninger, de fleste i helgene i mai, juni, august og september. 

I tillegg har lokalene vært brukt til kystlagets egne arrangementer: Årsmøte, medlemsmøter, 

Fjordblues, seminar for Forbundet Kysten og Førjulstreff. 
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Renholdet er blitt tatt vare på av søstrene Iwona Kuszowska og Mariola Galek. De gjør en god jobb 

for oss. 

Bookingsystemet har fungert tilfredsstillende takket være pliktoppfyllende innsats fra 

kontorvaktene. 

Stor takk til alle for god jobb! 

Greta og Andreas Falkenberg 

 

 

10 .Økonomisk oversikt for 2016 
 

 Resultat -2016 Budsjett -2016 

 

Sum inntekter   1.086.416 787.000 

Sum utgifter   1.013.382  786.850 

Renter/rentekostnad/ gebyr – netto           1.626      

Årsresultat         74.660         150 

Avsetning i 2017 (matr.skur, nødutg. slipp, 
brygger 

     -  45.000         

Årsresultat etter avsetninger         29.660  

 

Rest avsetninger  på 70.000 vedr. oppussing av murbygningen er tilbakeført til 2016-regnskapet. 

Det er videre gjort en avskrivning av flytebryggene på 20 % =29.684 i regnskapet slik at gjenværende verdi 

er satt til 118.739. 

 

Regnskapstallene er vesentlig høyere enn budsjettert bla. pga. finansieringen av restaureringen av 

murbygningen. For 2016-regnskapet var inntekt  (inkl. tilbakeføring av avsetning) 171.500 og utgift 

170.559. 

Totalkostnaden på prosjektet ble på 243.527 hvorav 143.250 var støtte fra Norsk Kulturminnefond.  

 

Gokstad kystlags egenkapital er nå på  kr. 2.192.407,26. 

Årets regnskap viser et overskudd på 29.660.  

Det er videre gjort en ny avsetning av midler på 45.000 til tiltak som var vedtatt og planlagt i 2016, ikke 

gjennomført da.    

Etter styrets mening har Gokstad kystlag  i 2016 bevart den trygge økonomiske situasjonen som forelå ved 

årets begynnelse.  

 

Kasserer Morten 10.01.17 
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11. Treffkomitéen 
     
Treffkomiteen har i 2016 hatt 4 møter samt deltatt med servering til følgende: 
 

- Årsmøte 29. januar, Servering av varm mat og drikke. 
 

- Medlemstreffet 11. juni, på kystkulturdagen. Spekemat. 
 

- Fjordblues 13.august, medlemmene av treffkomiteen tar seg også av innkjøp og servering 
på Fjordbluesen. 
 

- Høsttreff 17.september, tradisjonell høsttreff på Gokstadholmen med fullmåne men i år 
med oksehalesuppe. 
 

- helgeseminaret til Forbundet Kysten 22. og 23. oktober 
 

- Førjulstreff 26.november, førjulstreff med pinnekjøtt og tilbehør. 
 

- Vi har også deltatt med mat til vår/høst dugnader. 
 
Leder 
Gunnar H. Bratli 
 

12. Kystlagsbildet 2016 
 

Onsdag 2. november -16 var medlemmene i Kystlagsbildet igjen samlet til årets Juleverksted i 
Gjekstadveien 5, der Stenersen as holder til. 
Som vanlig stilte alle, som er; Cato Arveschoug, Thorfinn Myhre og Torolf 
Det ble også denne gangen satt sammen 30 stk. bilder i glass og ramme. 
Årets bilde henger i Framnes rommet og oppe i Nordre. 
Cato hadde funnet et flott bilde over Jotun og Ranvik fra ca. 1930. 
Vi ser at det har blitt vanskeligere å få solgt bilder, og vi vil jo ikke presse noe til å kjøpe. 
Drømmen hadde derfor vært om noen i Kystlaget kunne være selgere sammen med oss, og f.eks. 
solgt ett til fire bilder til noen som vi andre ikke har tenkt på. 
Torolf Stenersen, medlem. 

 

13. Restaurering av murbygningen.  

Prosjektet vedr. utvendig restaurering av murbygningen ble utført i perioden august 2015 - juni 
2016. Prosjektrapport til Norsk kulturminnefond ble sendt 17.08.16 og godkjent 20.09.16. 
Totalkostnaden ble kr. 243.527 hvorav Kulturminnefondet dekket kr. 143.250. Kystlagets andel ble 
da kr. 100.277 pluss dugnadsinnsats (tillegg til totalkostnaden) beregnet til kr. 33.800.  

Murbygningen på kystlaget er av Vestfold fylkeskommune, kulturarv vurdert til å ha "høy 
verneverdi". Å ta vare på denne bygningen ble derfor av Gokstad kystlag ansett som viktig 
kystlags- og kulturminnearbeid.   
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Det ble søkt Norsk kulturminnefond om støtte til arbeidet og tilsagn derfra ble gitt våren 2015. 
Kulturminnefondet satte krav til metode og materialbruk. Mange kystlagsmedlemmer har deltatt i 
dugnadsarbeid. Murerfirma Berge og Gjertsen utførte selve murpussarbeidet, og firmaet Nils 
Grøterud leverte stillaset. 

14. Kystvakt 2016 
Gokstad kystlags blad, KYSTVAKT 

Kystvakt kom ut fire ganger i 2016.  

I hele 2016 kom bladet ut i A4 format som gir bedre bilder, men krever 

mere tekst. Bladet blir sendt ut til hovedmedlemmene i kystlaget samt 

til forbundet Kysten og de andre kystlagene i Vestfold 

Medlemmene er flinke til å skrive artikler som er interessante å lese, 

derfor er det normalt ikke noe problem å fylle bladet hver gang. 

Sideantallet er vanligvis på 36 sider i A4 format, farger.  

Redaktør er Yngvar Halvorsen 

 

15. Gokstad kystlags vandrepropell 2016 
 

Vandrepropellen ble i 2016 tildelt "Murbygningen". Tildelingen skjedde på kystkulturdagen. 

Murbygningen på kystlaget er av Vestfold fylkeskommune, kulturarv vurdert til å ha "høy 

verneverdi". Kystlaget satte i gang arbeidet med å restaurere bygningen utvendig. Det ble søkt 

Norsk kulturminnefond om støtte til arbeidet og tilsagn derfra ble gitt våren 2015. 

Kulturminnefondet satte krav til metode og materialbruk og arbeidet ble igangsatt høsten 2015. 

Mange kystlagsmedlemmer deltok i dugnadsarbeid og et murerfirma utførte selve 

murpussarbeidet høsten 2015 og forsommeren 2016. Arbeidet er nå sluttført og resultatet er 

svært bra. Å ta vare på denne bygningen anses som viktig kystlags- og kulturminnearbeid. 

Propellkomiteen består av Stig Tore Lunde, Kristian Fossum og Morten Hellemann. Interesserte 

kan ellers lese om årets tildeling og se vandrepropellen på veggen i stuen i murhuset.  

 

 

16. Årsrapport fra Husstyret 2016 
 

I år har murhuset blitt ferdigstilt, og kjøkkenet har også fått en god oppussing. 

Gulvet i øvre nordre blir klargjort for sliping og lakking. Ferdigstilt med lakk før årsmøtet i slutten 

av januar 2017. Et par dugnader er gjennomført sammen med seilas og havnelaget. Ellers så er 

det helt sikkert blitt gjort en mengde små nødvendige ting som ingen ser. Takk til alle som hjelper 

til og står på, slik at det meste er i skjønneste orden. 

 

Jarle  



12 

 

 

17. Årsrapport fra Fartøy og kulturlaget 2016 

 

 Lanesbuen   

Den behandlingen av dekket vi gjorde for noen år siden 

holdt ikke og ble revet av på våren i år. Den hadde gjort at 

fuktighet ble beholdt i treverket som førte til råte og andre følgeskader. Sven-Arne 

Nilsson tar nå på vegne av laget ansvaret for en rehabilitering av båten. Reparasjon av 

øvre bordgang og dollbord er utført. En del av dekk er allerede byttet/reparert og det 

er nå 2 til 4 mann som jobber hver onsdag på båten. Den er nå fullstendig tildekket for 

at man skal kunne jobbe i vinter. Mye tid har gått til tørking før man kunne gjøre 

reparasjoner. Lasteluke er demontert og dårlige dekksbjelker er tørket og blir 

reparert/byttet utover vinteren. Målet er at dekket er ferdig reparert i løpet av våren 

2017 ( men kan ikke garanteres)  

 Spleis   

Også i år har Spleis hatt mast og seil oppe og har blitt litt 

brukt til turer på fjorden. 

 Poly – Ble pusset opp og sjøsatt, og var faktisk så godt som 

«tett» ved sjøsetting 

 Vårpuss på båtene ”Fram”, ”Anna” , ”Tjære Deg”, ”Stokkegiggen” og ”Albatross II”.  

 Deltakelse i 17.mai tog og Kystkulturdag, samt Lørdagskafeer 

 Alle småbåter på land igjen i høst og forberedt for en ny vinter  

 «Bygging av Ormestadsnekke» prosjektet: 

o 3. bordgang underveis, 

o Har hatt 3-5 personer normalt på dugnad på onsdager 

 

Fred Ivar Tallaksen 

28.11.2016 

18. Årsrapport fra Gokstadveverne 2016 
 

I vår leverte Gokstadveverne 4 nye, lange dongeriløpere til bruk i naustene på Svenner fyr.                                                           

Nytt i år er veving av «blankiser» (tynne ulltepper med lys bomullsrenning og tynn, hvit ull som 

hovedinnslag og med brune og svarte striper som mønster). Kaisa har spunnet all ulla!  Det har 

vært undervist i spinning for dem som hadde lyst til å prøve.  For øvrig har det vært vevd ryer 

(«matter»), skillbragdløpere, håndklær, kluter og smale bånd til hemper.  Rundt skipskista 

nærmest vinduene mot sjøen er det strikking og hekling man har samlet seg om og der har det 

også blitt skapt mange fine produkter til familie og venner og til kystlaget. 
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Lørdag 16. april fikk vi besøk av minibuss med ca. 20 kystkvinner fra kystlaget Terje Vigen i 

Grimstad. Noen få hadde vært på landsstevnet vårt - nå hadde de tatt med seg resten av gjengen 

på dagstur for å «oppleve» Gokstad kystlag!  Vi startet med kaffe og vaffelspising mens Bjørn 

Navjord holdt et orienterende kåseri og viste bilder på skjerm. Deretter gikk turen til 

motormuséet, båtbyggeriet og seilloftet.  Vi fikk veldig bra tilbakemelding etterpå! 

På kystkulturdagen 11. juni hadde vi utendørs salg av vevde og strikkete produkter til inntekt for 

kystlaget og barneveving på 2 Monica-vever.  Demonstrasjon av veving på 2 – 3 store vever 

foregikk på seilloftet. 

En onsdagskveld i juni fikk vi opplæring i bøting av fiskegarn av Gunnar Svendsen. 

I høst har det vært holdt 15 timers kurs i billedvev fordelt på 5 mandagskvelder.  4 medlemmer 

deltok med undertegnede som lærer. 

Nye medlemmer har fått veve sitteplater i gåsøye-mønster med tykt garn på tangentvev.  Det går 

fort, blir fint og inspirerer til å lære mer. Gokstadveverne har nå 16 medlemmer.  Vi har hatt 4 

planleggingsmøter – 2 i vår og 2 i høst. 

Bjørg Skaret 

19. Årsrapport fra Kystledslaget 2016 
Buerøya har vært stengt denne sesongen p.g.a. en utbedring som ikke hadde kommet i 
gang før oppstart. 
Men dette vil bli i gangsatt slik at det blir drift igjen i 2017. 
Rehabiliteringen blir et spleiselag mellom Oslofjordens Friluftsråd, Sandefjord kommune og 
kystlaget. 
Drengestua derimot har hatt godt besøk og det var inspirerende å åpne sesongen med en 
vakker nymalt hytte - innvendig. 
P.t. jobbes det med å finne en båtplass i nærheten, hvor man har en robåt til bruk for tilsyn. 
Vi deltar på årsavslutning for kystledsesongen med Oslofjordens Friluftsråd som vertskap i 
Horten. 
Godt samarbeid med OF. 
 
24.12.16 
Vigdis Myhre 

 

20. Årsrapport fra Modellbåtlaget 2016 
 

Vi har vært 7-9 aktive medlemmer gjennom dette året.  7 frem til høsten, da også våre unge 

medlemmer, Audun og Hallgeir Brevik kom tilbake. Så pr. dags dato er vi 9 medlemmer.  

Prosjekter i 2016 - ferdigstilte og påbegynte: 

Ormestadsnekka M/B Rolf. Svein og delvis Knut Erik jobber med dette prosjektet. 
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I tillegg har medlemmene individuelle prosjekter - oppussing av skøyter og seilbåt, hvalbåt, flere 

varianter av plattgattere og seilskute, for å nevne noen. 2 ferdigstilte prosjekter: Geir sin 605 

St.Rock (arktisk patrulje båt) og Kai sitt første modellbåtbygg av en fin plattgatter.  

Andre aktiviteter i 2016: 

Vi har hatt et aktivt år når det gjelder å synliggjøre oss utenfor kystlaget, i tillegg til på kystlaget. I 

Mars så holdt vi et innlegg om modellbåtbygging og viste fram et par båtmodeller på Arkivet i 

Hinderveien (Sfj.), hvor foranledningen var en invitasjon fra Kajsa i Gokstadveverne. Veldig bra 

oppmøte og interesse. Dette gjør vi gjerne igjen. Etter dette så fikk vi besøk av en redaktør fra 

bladet «Modell og Elektronikk», som laget en 5 siders reportasje om Modellbåtlaget i bladet 

deres. Bladet distribueres over hele landet, så dette var god reklame for oss. Ellers har vi vært 

aktive sammen med Vestfold Modellbåtklubb gjennom året. 

Plan for 2017: 

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

prosjektene. Holde god kontakt med Vestfold Modellbåtklubb, både på medlemsmøter og kjøring 

av modellbåter på 3.dammen i Tønsberg. Foreta minimum en museumsbesøkstur. Besøke 

aktuelle hobbymesser i Vestfold distriktet. 

 

Knut Erik Boland 

 

21. Årsrapport fra Infolaget 2016 
Infolaget 

Infolaget i Gokstad kystlag har ansvaret for å utarbeide og formidle informasjon om lagets 

virksomhet internt og eksternt. I 2016 har laget: 

– videreført kystlagets nettsider (herunder lagets Facebook-profil) og brukt dem til aktivt 
informasjons- og kommunikasjonarbeid  

– sendt informasjon om møter, arrangementer og nyheter til medlemmer og andre interesserte 
via e-post  

– formidlet informasjon om aktuelle hendelser til medier lokalt og regionalt 
 

Nettsidene fungerer fortsatt som vår hovedinformasjonskanal, med facebooksiden vår når stadig 

flere. Per 23. november har vi 639 følgere.  

Laget består ved utgangen av 2016 av tre personer.  

Bente Wallander, leder   
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22. Årsrapport fra Nordre Skur og Ballast 2016 
 

2016 har vært et godt og normalt arbeidsår for NSoB. Med 37 korister og musikere, (21 kvinner og 

16 menn) - er vi et av kystlagets største arbeidslag.  

Vi øver i 2. etg. I Murbygget, hver torsdag, fra kl. 18:30 – til 21:00, under musikalsk ledelse av 

Kjeld Lunde.  

Arbeidslagsleder har vært Leif Rune Sundli som overtok laglederfunksjonen i mars etter Erik 

Bjønness.  

Alle i koret takker Erik Bjønness for utholdenhet i jobben som lagleder. Det ble til sammen ca. 10 

år i alt. 

I løpet av 2016 har vi vært med på følgende:  

 Koret har hatt 41 øvelseskvelder. 

 7 spilleoppdrag - noen interne, og noen eksterne  

 Koret hadde tur til shanty-festival i Brake, Tyskland 4.-8. august. 17 – herav 3 innleide – 
deltok på turen. 

 

23. Årsrapport fra Seilas- og havnelaget 2016 

Laget har hatt flere dugnader på bryggene og eiendommen ellers. Høst og vår dugnad arrangeres 

felles med husstyret. Utenom dugnadene har enkeltmedlemmer vasket og beiset bryggene 

utenom dugnadene. Det er også som tidligere utført vedlikeholdsarbeider og oppgraderinger på 

lørdager og onsdager.  

Arbeider som ble utført på dugnadene er utskifting av enkelte bord og justering av utriggere. Det 

er også sendt nye kontrakter til alle med båtplass ved bryggene, slik at den enkelte får en 

dokumentasjon på forholdet. 

En vesentlig del av oppgaven til Seilas og havnelaget er å ha styring på båtplasser sommer som 

vinter. Gokstad kystlag har ca 40 helårsplasser og i år har vi leiet ut ca 10 vinterplasser. Med utleie 

av båtplasser følger også mye arbeide med utlevering og avlesing av strømmålere. 

Vi har også som tidligere hatt god hjelp av ungdommene i Kystarenaprosjektet til vedlikehold, 

rydding og bortkjøring av søppel. 

Bryggeanlegget regnes nå som ferdig, men vi har ofte problem med strøm og bør ta en skikkelig 

oppgradering så snart som mulig. Strømstolpene bør derfor skiftes til stolper med innebygget 

måler og jordfeilbryter. Bobleanlegget er også ”gått over” og oppgradert med nye kraner og det 

er lagt varmekabel i ledningen fra kompressor  ned til fordelingsbatteri på bunnen. 

Det gjenstår å sjekke luftkabel langs fortøyningsstolpene på Bananbrygga. Det vil også bli montert 

rekkverk på skrålemmene til flytebryggene før vinteren. 

Lanesbuen var i våres på land og ble drevet om fra kjøl til rekke, skroget ble reparert skrapt, 

primet og stoffet. Den ligger igjen ved kaia, fint tildekket, og er fortsatt under oppgradering idet 
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store deler av dekket skiftes ut. Dekket skal slipes og oljes når det er ferdig lagt. Materialene til 

skansekledningen ligger klar og vil bli montert i løpet av våren.  

Kaare Jansen 

Leder Seilas og havnelaget 

 

24. Forenklet driftsrapport for Svenner. 
Drift og vedlikehold av Svenner har vært omtrent som fjorårssesongen. Det har vært stabile og 

forutsigbare forhold, svært likt 2015 sesongen. 

Kystledsesongen 2016 ligger på ca 1600 utleieovernattinger og omkring 950 overnattinger knyttet 

til dugnads gjennomføringer. Totalt nedlagte arbeidstimer er som i fjor, ca 3500 timer. De sterke 

tallene for dugnadene skyldes at vi også har dugnad i påsken, og nyinnført fellesdugnad for 

lukking av fyret på høsten. 

Det er som tidligere rekruttert vertskapsfamilier fra de to kystlagene Fredriksvern og Gokstad 

kystlag. Driften gjennom sesongen har gått etter planene.  

Pipene i steinhuset og vokterboligen har lenge hatt fyringsforbud. Vi har i år renovert disse pipene 

med nye innvendige rør og tilkopling til ovner i etasjene. I tilegg er ovnene i stuene, som også var 

kommentert av feiervesenet, byttet ut med ovner som er mer sikre og effektive.  

Det er ellers som før blitt gjort løpende vedlikehold gjennom hele året. Vinduer blir kontinuerlig 

tatt med til verksted på Gokstad og reparert og malt. Vestveggen på reserveasistenten har blitt 

skrapet helt ned og er påført de første strøk med maling. Innvendig maling i vokterbolig fortsetter 

som tidligere. Alle ryddede stier utenfor fyrområdet holdes ryddige og farbare. 

Tekniske/bygningsmessige vedlikeholdsaktiviteter har i store trekk blitt lagt opp etter det som er 

angitt for sesongen i Arbeidsprogrammet for 2016.  

Arbeidsprogram for 2017 omfatter vanlig vedlikehold av eiendom, bygninger og bryggeanlegg. 

Kapasiteten på toalettene skal utvides. 

Kaare Jansen 

Leder Svenner Fyr Kystled 

 

25. Årsrapport fra Verkstedlaget 2016 
Året 2016 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. 



17 

 

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. 

Vi har i år også solgt noen delemotorer/motorer. Disse motorene er solgt til samlere rundt i landet. 

Det ble i år ikke kjørt motor i Borgertorget. 

I august var kystlaget representert av Verkstedlaget i forbindelse med åpen dag på Southern Actor. Det var 

utstilling av mindre dampmaskiner, samt at vi kjørte våre to dampmaskiner for demonstrasjon. Tiltaket var 

populært. 

Driften i laget har også i år vært svært stabil, og nye motorer er under restaurering. Besøket i motormuseet 

har vært godt. 

Sandefjord 26.11.2015  

Per Angell-Hansen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Regnskap for 2016 og budsjett for 2017 
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Regnskap 2016     og     Budsjett 2017 
  

Konto Tekst 2015 2016 2016 2017 

  
Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 

Salgs-og driftsinntekter 
    

3100 Kaffepenger diverse 29400,00 29000 28 727,00 29000 

3102 Verkstedlaget 6556,00 
 

11 700,00 4000 

3104 NSoB, spilleoppdrag mv  2600,00 5000 6 134,00 5000 

3107 Kystled 39785,00 40000 20 050,00 40000 

3108 Medlemsarrangementer 28280,00 20000 27 833,50 20000 

3109 Andre arrangementer 173636,00 120000 166 539,00 130000 

3110 Kystlagsbildet 35100,00 36000 59 800,00 40000 

3111 Kystkulturdagen 0,00 17000 21 458,00 20000 

3112 Gokstadveverne 2200,00 
 

6 100,00 5000 

3113 Lanesbuen 11362,00 7000 1 400,00 2000 

3115 Kystlagsprod. Salg 14249,00 5000 1 100,00 2000 

3200 LANDSSTEVNET INNTEKT 2015 963559,43 
   

3400 Tilskudd Sandefjord kommune 19027,00 19000 36 884,00 20000 

3610 Leieinntekter lokaler 238650,00 240000 224 200,00 225000 

3615 Leieinntekter båtplasser 136025,00 135000 142 000,00 140000 

3617 Leieinntekt strøm 29579,00 25000 31 447,00 30000 

3620 Slipping 8150,00 9000 12 800,00 12000 

3010 Kursinntekter 
  

7 109,00 7000 

3920 Medlemskontigent 50464,14 51000 52 825,04 52000 

3930 Momskompensasjon 19743,00 19000 53 005,00 20000 

3940 Prosjekt ny Ormestadsnekke 6000,00 
   

3950 Restaurering murbygning 71750,00 
 

171 500,00 
 3999 Diverse inntekter 8178,87 10000 3 805,11 4000 

SUM salgs og driftsinntekter 1 894 294,44 787000 1086416,65 807000 

Varekostnader 
    

4100 Utg. kaffe div. smått 20451,98 21000 15 373,59 16000 

4101 Kystvakt div. utgifter infolaget 3949,65 7000 11 590,18 12000 

4102 Verkstedlaget 21777,45 18000 9 403,98 Bevilges 

4103 Fartøy- og kultur 28218,40 22000 11 673,28 senere 

4104 Nordre Skur & Ballast 21620,19 5000 4 735,00 fra 

4105 Modellbåtlaget 2565,05 5000 5 379,60 6560. 

4106 Seilas- og havnelaget 
   

Ligger i 6600 

4107 Kystled - Buerøya/Gokstadholmen 16043,57 14000 7 518,56 30000 

4108 Medlemsarrangementer 23706,04 20000 28 716,77 20000 

4109 Andre arrangementer 118246,01 72000 112 507,93 80000 

4110 Kystlagsbildet 20425,50 30000 27 966,00 5000 

4111 Kystkulturdagen 0,00 17000 16 201,59 20000 

4112 Gokstadveverne 7042,60 7000 8 029,80 se 4102-05 

4113 Lanesbuen 22674,81 30000 38 638,80 30000 

4115 Kysten og kystlagsprodukter 10709,00 5000 3 000,00 3000 

4116 Diverse utgifter/utstyr 19380,52 14000 42 421,57 37000 

4200 LANDSSTEVNET UTG I 2015 839555,20 
   

4910 Kursutgifter 0,00 
  

5000 

4940 Prosjekt ny Ormestadsnekke 6512,55 
 

13 392,10 
 4950 Restaurering murbygning 72967,88 

 
170 559,88 

 Sum varekostnader 1 255 846,40 287000 527108,63 258000 

Lønnskostnader 
    

5000 Lønn til ansatte 81322,00 82000 79 755,00 82000 

Av- og nedskrivninger 
    

6000 Avskrivning flytebrygger 
  

29 684,00 
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      Konto Tekst 2015 2016 2016 2017 

Kostnad lokaler 
    

6300 Leie lagerlokale 750,00 
 

750,00 
 6320 Kommunale avgifter 7 544,32 7600 5428,65 6000 

6340 Energiforbruk 116 140,82 117000 120583,23 125000 

6380 Vaktselskap 8 255,00 
  

1000 

6390 Kostnad vedr. utleielokaler 28 017,62 30000 28369,66 30000 

6391 Renovasjon 29 313,33 30000 34501,87 35000 

Sum andre driftslokaler (lokaler) 190 021,09 184600 189633,41 197000 

      
Leiekostnader 

    
6400 Gassflasker 3714,00 3800 3 714,00 3800 

6440 Brøyting 0,00 12000 
 

12000 

6450 Leie lagerlokale 
 

750 
 

750 

Sum Leiekostnader 3 714,00 16550 3714,00 16550 

      
Avsatt til arbeidslagene 

    
6560 Avsatt til arbeidslagene 

   
65000 

      
Reparasjon og vedlikehold 

    
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger 142811,51 123000 96 088,34 90000 

      
Fremmede tjenester 

    
6780 Lønn selvstendige næringsdrivende 0,00 

   
Kontorkostnader, trykksaker mv 

    
6800 Kontorrekvisita 8670,40 6000 3 291,37 3000 

6810 Data/EDB/telefon- kostnad 13751,62 10000 10 297,61 11000 

6840 Tidsskrifter, repr, oppdatering o.l 3000,00 3000 5 400,00 5000 

6890 Annen kontorkostnad 22377,56 10000 11 021,27 11000 

6940 Porto 2100,00 2200 2 200,00 2200 

Sum kontorkostnader, trykksaker og lignende 49 899,58 31200 32210,25 32200 

      
Forsikring 

    
7040 Forsikring 57734,00 58000 48 717,00 56000 

Kontingent og gaver 
    

7410 Kontingenter andre 3290,00 3500 4362,50 5000 

7420 Gaver/premier 0,00 1000 2 108,90 2000 

Sum kontingent og gaver 3290,00 4500 6 471,40 7000 

      
SUM driftskostnader 1 784 638,58 786850 1013382,03 803750 

Finansinntekt og -kostnad 
    

8040 Renteinntekt 8365,53 
 

4 600,55 
 8170 Gebyrer 2502,73 

 
2 974,66 

 

      

Driftsresultat 
    

      
Sum salgs- og driftsinntekter 1 894 294,44 787000 1086416,65 807000 

Sum totale driftsutgifter 1 784 638,58 786850 1013382,03 803750 

Sum finansinntekt og kostnader 5 862,80 
 

1625,89 
 Avsetninger (gjelder konto 6600) 

  
45000 

 

      
Årsresultat   115 518,66 150 29 660,51 3250 
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27. Balanseregnskap 
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28. Revisorerklæring  
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29. Arbeidsplan for 2017  
I tillegg til de vanlige gjøremål og rutiner så vil følgende prosjekter ha prioritet i 2017 

- Fortsatt bygging av Ormestadsnekka. 
- Innstallering av avrenningssystem med tank, til oppsamling av forurenset vann fra 

båtrengjøring. 
- Oppgradering av slippen. 
- Fokus på kurs/kursing. 
- Foredrag/informasjon på møter/treff i løpet av året for å få kulturell tyngde på disse 

sammenkomstene. 
- Kystkulturdagen vil få egen organisasjon som skal ta seg av programmet, herunder 

barneprogram, utstillere, servering og transport. 
 

30. Treffliste 2017  

Tirsdag: Modellbåtlaget, onsdag: formiddag Pensjonisttreff, 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. 
Arbeidslagene innkalles til møter etter avtale med arbeidslagslederne, min 3 møter. 

Januar Ti 10.01 Styremøte 

 Fr 27.01 Årsmøte 

Februar Ti 14.02 Styremøte  

Mars Ti 07.03 Styremøte/med arbeidsledere 

April             Ti 04.04 Styremøte 

 On 05.04 Medlemstreff 

Mai 1.mai Kystlagstur  

 Ti 09.05 Styremøte 

 Ti 17.05 Borgertoget 

Juni Fr 03.- 05.06 Pinsedugnad Svenner 

 Ti 13.06 Styremøte/arb.ledere 

 Lø 17.06 Kystkulturdag 

 Fr 23.06 Sankthansaften  

Juli To 20. – Sø 23.07 Landsstevne i Kristiansund 

August Lø 12.08 Fjordblues 

 Ti 22.08 Styremøte 

 Ons 30.08 Medlemstreff 

September Lø 02.09 Bacalao Svenner 

 Ti 12.09 Styremøte 

 Lø 30.09 Høsttreff Gokstadholmen 

Oktober                     Ti 10.10 Styremøte 

 Ons 18.10 Medlemstreff 

November Ti 14.11 Styremøte 

 Lø 25.11 Førjulstreff 

Desember Ti 12.12 Styremøte/arbeidsledere 

Januar 2018 Ti 09.01 Styremøte 

 Fre 26.01 Årsmøte 
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 31.  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 8 arbeidslag med varierte gjøremål. Denne organiseringen er en styrke for 

kystlaget da mange finner sin «nisje» innen ett av disse lagene. Samarbeidet mellom styret og 

arbeidslagene, treffkomiteen og utleieansvarlige har fungert meget bra i 2016.  

Styret har hatt 11 styremøter og 4 møter med arbeidslederne i løpet av året. 

Oppdrag for Arbeidslag og Husstyret 

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 

HUSSTYRET  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. 

 

 Drifter 

kystledsdestinasjonene 

Gokstadholmen og 

Buerøya  

 Drifter verksted, 

smie, motorsamling 

og 

dokumentsamling 

GOKSTADVEVERNE       

Drifte aktiviteten 

rundt vevene. 
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32. Vedtekter for Gokstad kystlag   Gyldig etter årsmøte den 29.01.2015 

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 
krever det. Møtet skal holdes innen en måned etter at 
kravet er innkommet og skal innkalles med 2 ukers varsel. 
 
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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