
 

 

Gokstad kystlag  Styremøte 4-  Tirsdag 12.04.2016 

 

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

Saksliste 

 
 
1. Godkjenning av forrige referat 
- Godkjent. 
 
2 . Innkommet post 

- Avtale om leie av Huvikslippen sommeren 2016 

- Info fra Visit Vestfold 

- Invitasjon fra kyslaget Trondhjem og Forbundet Kysten til seminar. 

- Informasjon om kulturminnedagene i september. 
 
3 . Økonomi 

- Morten gikk gjennom status for økonomien, og den er stabil. Det er sendt søknad om driftsstøtte 
til kommunen, og søknad om momskompensasjon sendes til oppsatt dato. Vi har på tidligere 
styremøte sett på å innberette regnskapet for kystlaget til Brønnøysundregisteret. Her må 
Morten undersøke litt mer om hvordan det gjøres, og om vi egentlig her har nytte av det. 

 
4. Kystkulturdag 11 juni, status 
- Bjørn har laget et foreløpig program som er hengt opp i murbygningen. Med tanke på 
matservering lørdag kveld, bør vi sette opp en påmeldingslapp i murhuset. Fristen bør settes til 
tirsdag 7. Juni. Lagslederne er godt i gang med å planlegge hvordan sitt lag skal profilere seg. Det 
er flere som har snakket med andre lag om det å arrangere kystkulturdag, og her opplever flere at 
det å prate med de som kommer, er viktigere enn å ha masse aktiviteter. Med andre ord trenger vi 
folk til å være et aktivt vertskap. Her er det foreslått at vi kan ha folk ved inngangen, med en 
informasjonsstand. I tillegg vil det være bra med informasjon i borgertoget. Pål ser på dette. 
 
5 . Veierlandtur 5 juni, organisering 
- Brit opplyser om at det går ferje kl. 10.50 til Veierland fra Engø, og da kan folk ordne med 
transporten selv. Det blir en gåtur først, så samles man på et leid lokale, hvor det fortelles videre 
og blir servert bagett. Prisen på turen er antydet til 100 kr. pr. person, inklusive maten. 
Påmeldingen henges opp i murbygningen 7.mai. Det er ca. 30-40 plasser. Infolaget sender ut info 
om påmelding.  
 
6 . Oppussing av murhuset. plan for iverksetting 
- Kjetil Berge fra Berge og Gjertsen fortsetter arbeidet med veggen i midten av mai. Vindu i 
murbygningen settes inn når det er dugnad førstkommende lørdag.  
 
7 . HMS status 
- Vi har pr i dag ikke noen som kan være HMS-ansvarlig, men tenker at vi skal tenke litt annerledes 
på hvordan vi skal ivareta dette på laget. Arbeid med å finne frem datablader og opphenging av 
disse er igang.  Videre tenker vi at det bør sees på hvilke som skal kunne ta opp båter og hvem 



 

 

som skal være ansvarlig for dette.  De som skal slippe båt må ha opplæring. Bjørn ser litt på dette 
og kaller inn de aktuelle til et møte. Vi driver med mange aktiviteter her på laget så det bør settes 
opp noen lister over hva som skal være av sikkerhetsopplegg. Arbeidslagslederne må også ha en 
viss oversikt over at ting er på plass.  
 
8 . Vårdugnad 
-  Vårdugnaden er planlagt og går av stabelen førstkommende lørdag. Infomail er godt ut. 
 
9 . Dieselfylling på kystlaget 

- Det er kommet inn forslag fra et medlem om å plassere en tank med diesel på kystlaget, slik at 
medlemmer kan fylle her for en rimelig penge. Det er et positivt forslag, men vi tenker har at vi 
har ikke noe område som er egnet, og i tillegg har vi ikke noe mulig innfart for å levere tank inn 
på området vårt. Vi kommer også litt i konflikt med næringen f. eks Framnes maritime, som vi 
har fått god hjelp av tidligere. I tillegg må vi ta betaling gjennom fakturering på laget. Hyggelig 
forslag, men vi må takke nei.  

 
 
10. Forlandet, plassering 
- Informasjon om plassering av Forlandet. Forlandets eier(stiftelsen) ønsker båten plassert 
longside den lille flytebrygga på enden av Bananbrygga. For kystlaget er det viktig at brygga ikke 
blir belastet for mye, spesielt da Bananbrygga. Her bør det sees på muligheter for adkomst til 
båten, for eksempel ved at det kan legges en leider fra ferjeleiet over til båten, som kan trekkes inn 
etter bruk. Torolf, Jarle og Pål setter opp noen punkter som de tenker er viktig for at båten skal 
kunne ligge der den på det nåværende tidspunkt er tenkt. 
 
12. Eventuelt 
 
- Pål foreslår at vi kan ha et tema gjennom året, som kan presenteres på fremtidige 
Kystkulturdager. Noe vi kunne sette litt ekstra lys på, som vi kunne presentert på kystkulturdagen. 
Vi kan se på dette til neste år. 
 

- Lanesbuen blir brukt av mange, men det blir ikke vedlikehold nok etter bruk. Det er derfor blitt 
etterspurt om vi ikke kan et mer bestemt opplegg. Sven Arne Nilsson vil gjerne ha ansvar for 
dette, og har god tid til å systematisere arbeidete rundt Lanesbuen. Dette høres positivt ut, og vi 
gir Sven Arne ansvar for dette.  

 

- Vedtak: Lanesbuen ligger under Fartøy- og kulturlaget, men Sven Arne Nilsson er arbeidsleder. 
Han skal lage og gå igjennom prosedyrer med brukerne av båten.  

 

- Gokstad kystlag vil i samarbeid med Forbundet Kysten arrangere seminar 22.- 23. Oktober, her 
på kystlaget (lørdag- søndag). Vi ser for oss både foredrag og gruppearbeid. Det blir servering 
av mat på lørdag. Søndag tenkes en liten tur og omvisning omvisning. Det er vanligvis 
tillitsvalgte fra lagene som kommer på seminarer. Vi tenker å sende ut invitasjon til kystlag i 
nabofylkene. Påmelding og betaling tar forbundet seg av, program lager vi sammen. Dette går vi 
for. Brit holder i tømmene.  

 
 
 
Ref. Grace-Jane H. 


