
 

 

Gokstad kystlag  Styremøte 3-  Tirsdag 8.03.2016 

 

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

 

Styremøte kl 18.30- 19.45, møte med arbeidslagslederne kl. 19.45- 21.00. 
 
Saksliste. 
 

1. Godkjenning av forrige referat. 
Godkjent med følgende endringer: Sandefjord Kystkultursenter har hatt et 
evalueringsmøte over arbeidet i 2015. Her var representanter for styret i kystlaget, 
for blant annet å få mer informasjon om status for Forlandet. 

 

2. Innkommet post. 
På grunn av en teknisk feil i e-postsystemet vårt, så har vi mottatt flere e-poster 
som vi ikke får åpnet. Disse ser vi heller ikke hvem som har sendt. Fred-Ivar tar 
kontakt med Bibsys, slik at de kan få rettet opp feilen. 
 
- Kystenbrevet, videresendes alle i styret. 
- Hefte fra forbundet der det er samlet inn omtale fra media om de ulike 

kystlagene. Mange flotte reportasjer. Denne skrives ut og legges i stua.  
- Diverse fakturaer til kasserer. 

 

3. Økonomi 
Morten la frem den økonomiske oversikten. Det er kun to arbeidslag som har sendt 
inn budsjett for 2016, så bevilgningene baserer seg på tidligere år. 57.000 kr er 
fordelt på lagene. Seilas og havnelaget har ikke et eget budsjett, men faller inn 
under vedlikehold og drift.  
 
Vedtak: Budsjettforslag for arbeidslagene vedtas. 

 

4. Kystkulturdagen 
Bjørn hadde på forhånd sendt ut forslag til foreløpig program. Dette ble gått 
igjennom og notert ned innspill fra styremedlemmene. Saken ble tatt videre med 
arbeidslagslederne. 

 

5. Borgertoget 
Vi har mottatt invitasjon til Borgertoget på 17.mai. Bjørn formidler informasjon og 
ser på hvordan vi kan organisere oss, i forhold til at folk blir med, og at vi får fraktet 
med oss diverse utstyr. 

 



 

 

6. Fjordblues  
Dag har også i år ønske om å være med å organisere Fjordbluesen. Bjørn N er 
også godt inne her, med ansvar for baren og innkjøp. Det er mye organisering for et 
slikt arrangement, og vi må være sikre på at alt er planlagt godt, og at vi har nok 
folk. Bjørn er tett på fra styret. Det vil ikke bli anledning til å bruke Lanesbuen i 
forhold til frakt av publikum. Dette da båten ikke er sertifisert for å ta med 
passasjerer, samt at det innebærer ekstra risiko vedr. frakt av festivaldeltakere som 
har drukket alkohol, noe kystlaget ikke kan ta ansvar for. 

 

7. Eventuelt 
- Forbundet kysten, ved Tore Friis Olsen, har kommet med en forespørsel om 

kystlaget kunne tenke seg å være vertskap for et regionalt seminar for 
kystlagene i Vestfold og omegn. De ser for seg at en dag/ helg til høsten. Vi 
stiller oss positive til dette, og Brit H. L. tar videre kontakt. Her må vi passe på å 
holde av lokaler! 

- Skreiaften: Det kommer hvert år opp spørsmål om Skreiaften. Dette startet som 
et privat initiativ, og det har blitt slik at «noen» setter dette i gang. Et flott 
arrangement som mange liker å være med på. Vi tok dette opp i styret sist år, og 
landet på at vi fortsetter med dette som et privat initiativ. Skulle dette ha vært et 
fast arrangement som kystlaget skulle hatt, så måtte vi også hatt folk som er 
villige til å ta på seg denne oppgaven fast. De som ønsker å arrangere 
Skreiaften må være tidlig ute med å sette av dato i utleielokalene, samt at det 
må legges inn kostnader for vask i inngangsbilletten. 

 
 
- Adkomst sørfra: Tormod Bergem (medlem i kystlaget) er i ferd med å se på vår 

avtale med Sandefjord kommune angående våre rettigheter til adkomst sørfra. 
- Hørselsslynge: Bjørn N og Bjørn Ervik tar en tur opp til Vestfold Audio for å se 

videre på muligheter. 
- Treffliste: Henges opp i gangen. 
- Styreref. og årsrapport legges på hjemmesiden. 

 
 

Møte med lagslederne 
 

 
Tilstede: Bente Wallander, Bjørg Skaret, Knut Erik Boland, Kaare 
Jansen, Fred Ivar Tallaksen, Terje Larsen, Leif Rune Sundli, Per 
Angell-Hansen. 
 

1. Status, konstituering, prosjekter og økonomi for arbeidslagene. 
- Det fleste lagene har konstituert seg. Infolaget tar dette førstkommende torsdag. 

I NS&B så er Leif Rune ny arb.lagsleder, og i havn og seilas er Bjørn Rishovd ny 
nestleder. I modellbåtlaget er Roy Gundersen ny nestleder. Vevlaget har to 
nestledere, Kaisa Bengtsson og Anne Grete Friberg.  

- Seilas og havn: Oppgradering av slippgang med avrenningsoppsamling i 
samarbeid med husstyret. Vanlig vedlikehold og dugnader. 



 

 

- Fartøy og kultur: Lanesbuen skal få ny skansekledning, og dette holder Kaare 
og Espen i. Ungdommene fra prosjekt Kystarena er med og hjelper til med å ta 
vårpuss på flere av båtene våre. Dette er god hjelp. Ormestadsnekka har nå fått 
på bordgang nummer to, og arbeidet går videre her. 

- Modellbåtlaget: Fortsetter å ha medlemskveld på tirsdager. Laget har nå 
medlemmer fra 12 til 67 år. I år har de en hvalfangstbåt som felles prosjekt.  

- Gokstadveverne: Prosjekt i år er blant annet veving av «blankiser», som nevnt i 
tidligere referat. Det vurderes også et kurs i billedvev, som vil gå over fem 
ganger á tre timer. Det er hyggelig at yngre har lyst til å være med å veve. Her 
settes det en nedre aldersgrense til 10 år, og man må ha med en voksen som 
kan hjelpe til. 

- Kystled: Her går det i vanlig vedlikehold, og det er tett kontakt med kommunen 
som blant annet skal oppgradere taket på Buerøya. Mulig det kan bli utsatt 
åpning av hytta her. Båtene er hele og i orden. 

- Nordre Skur & Ballast: Fortsetter sine øvelser på torsdager og har noen nye 
prosjekter. Blant annet skal de delta på en Shantyfestival i Brage i Tyskland. I 
tillegg fortsetter de med å ha opptreden både på kystlaget og utenfor. 

- Infolaget: Vi er foreløpig kun to personer i laget, men vi fortsetter som før å 
sende ut e-post og legge ut saker på nettsidene og facebooksidene. Har ønske 
om å friske opp nettsidene litt i år. 

- Verkstedlaget: Fortsetter som før. Vedlikehold av de motorene de har, samt 
motorverkstedet. 

 

2. Økonomi 
- Arbeidslagene får det de har levert inn som budsjett, eller det som er brukt 

tidligere år, hvis det ikke er levert inn noe. 
 

3. Status kystkulturdagen 

- Bjørn la fram forslag til mal for programmet etter innspill som er kommet så 
langt. Det var på lang vei enighet, men det kom ønske om at det skal være flere 
utstillere, noe som skaper stemning og kan trekke flere folk. Mange synes det er 
fint å kunne gå rundt å kikke litt. De som kommer utenfra må ha med seg det de 
trenger av telt og utstyr selv. Det er også invitert de nærmeste kystlagene med 
fler. Yngvar jobber med dette. Tanken er også at mest mulig skal foregå ute hvis 
været tillater det. Det er lagt opp til barneprogram som Espen og Gry har 
ansvaret for. Vi endrer i programmet etter hvert som ting faller på plass. Det blir 
etter hvert hengt opp i murbygningen. Lagslederne har ansvar for å ta tak i 
hvordan de sammen med laget sitt vil presentere seg. I år vil vi planlegge mer 
nøye i forhold til hvem som har ansvar for både å sette opp det som skal til i 
forkant, samt rydde og vaske i etterkant.  

 

4. Eventuelt 
 

- Endre på hjemmesidene i forhold til navn og ansvarsområder. 
- Endre i Kystvakt- her står Fred-Ivar sin mailadresse riktig på nettsiden men feil i 

Kystvakt. Føre på Bente sin epost under infolaget. Rette opp Brit sitt navn(1 T). 
 
Ref. Grace-Jane Holmberg 

 


