
 

 

Gokstad kystlag  Styremøte 2-  Tirsdag 9.02.2016 

 

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

 

Det innkalles herved til styremøte den 9 februar kl 1830 i stua. 

 
Per Angell-Hansen og Kaare Jansen deltok i starten av styremøtet. Her ble Per takket av etter lang 
og tro tjeneste som kystlagets representant i Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter. Han har gjort 
en flott jobb! Kaare er vår nye representant i stiftelsen og han ble ønsket lykke til! Vi er glad for at 
Kaare har sagt ja til denne jobben. Han er godt kjent med både området og aktivitetene i området, 
noe som kommer godt med.  
 

Saksliste 

 

1. Godkjenning av forrige referat 

- Godkjent 

 

2. Innkommet post. 

- Diverse invitasjoner fra blant annet Kysten. 

- Nye medlemmer 

- Informasjon om nye maritime bøker som er publisert. Gis som medlemsinfo i kystvakt og 

på hjemmesiden. 

 

3. Økonomi 

- Det har vært lite endringer i regnskapet siden nyttår. Flere av arbeidslagene har sendt 

inn forslag til budsjett, og vi behandler lagenes budsjetter på neste styremøte. 

Kystlagsbilde for 2015 selges fremdeles nå utover våren, og det er solgt en del bilder. Nytt 

år betyr at det skal søkes om både driftsmidler og momskompensasjon. Morten sender 

søknad til kommunen om driftsmidler innen 1. April, momskompensasjon  forberedes i vår. 



 

 

Vi kommer i år til å innberette regnskapet vårt til Brønnøysundregisteret. Da har vi 

mulighet til å opprette kundeforhold/kundekort hos f.eks. Biltema..  

 

5. Organisering av Kystkulturdag 

- Bjørn har laget et forslag til hvordan det kan se ut organisasjonsmessig på 

kystkulturdagen. Her er hovedoppgavene fordelt, og de forespurte har svart ja. Morten er 

selvsagt når det gjelder økonomisk. Styret skal holde i trådene, slik at det ikke blir gjort 

noen avtaler før det er avklart med kontaktperson i styret. Vi tenker å spikre de 

overordnede rammene på neste styremøte. Vi ønsker jo mer aktivitet enn de foregående 

år, samtidig som vi må tenke på at det kun dreier seg om en dag, og at hovedpoenget er å 

vise frem hva vi driver med her på laget.  

 

6. Eventuelt 

- Nøkler og låsing av lokaler: Vi kommer ikke til å endre noe nøkkelsystem, men det skal 

presiseres i utleieinstruks at det ikke skal ligge igjen noen personlige eiendeler etter utleie. 

- Protokoll fra årsmøte er underskrevet, og årsrapport endret i henhold til denne. 

Rapporten er sendt forbundet. 

- Morten har kikket på en løsning som heter mCash. Den ligner litt på Vipps, og innebærer 

at man betaler via en app på telefon. Dette kan være en mulig løsning som tillegg til 

kontant betaling til vaffelkafe og andre arrangement på kystlaget. Noe vi etterhvert kan se 

videre på. 

-Hørselsslynge ble testet på årsmøtet, Den fungerte godt, men vi har kun lånt den for 

testing. I innkjøp koster den rundt 30 000kr. Vi må vurdere om det er denne vi skal gå for, 

eller om vi kan finne en rimeligere løsning. 

- Det trengs mer lys i søppebod og kott, gjerne med sensor. Jarle tar dette med Kjell Arne. 

Det er også uttrykt ønske om lys i nødutgang i Nordre.  

- 25.januar var det et evauleringsmøte om Forlandet, der  Bjørn og Kaare tilstede. Dette 

var kun et infomøte, og vedtak på at vi ikke skal ha Forlandet i smutthullet, består.  

 

Ref. Grace-Jane 


