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Innkalling til årsmøte fredag 29.01.16 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 2015 

Revidert regnskap for 2015 

Forslag til budsjett for 2016 

Forslag til arbeidsplan for 2016 

Innkomne forslag. (Må være styret i hende senest 2 uker etter møtets kunngjøring) 

 

VALG 

Styret 

Leder (på valg) 

Nestleder (på valg) 

Sekretær (ikke på valg) 

Kasserer (ikke på valg) 

Leder av husstyret (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 14.12.15 

Styret i Gokstad kystlag 
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1. Antall medlemmer i Gokstad kystlag. 
I følge Forbundet KYSTEN sine oppgaver var det 422 medlemmer i Gokstad kystlag ved utgangen 

av 2015, 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: Erik Bjønness 

Seilas- og havnelaget:  Kaare Jansen 

Verkstedlaget:  Per Angell-Hansen 

Kystledslaget:   Vigdis Myhre 

Svennerlaget   Dag Østby Pedersen 

Gokstadveverne  Bjørg Skaret 

 

Utleie: Greta og Andreas Falkenberg.  

Representanter for Gokstad kystlag i Drivergruppa for Svenner har vært Espen Bergan, Kaare 

Jansen 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. 

Per Angell-Hansen har representert kystlaget i styret for Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter. 

 

4. Møter og treff i 2015 
- Det er avholdt 11 styremøter i løpet av 2015. Det har vært 4 møter med 

arbeidslagslederne. 

- I forbindelse med forberedelser for Landsstevnet 2015 er det avholdt 7 møter med 

gruppelederne. 

- Skreiaften ble arrangert 28.februar 

- Kystlagstur langs svenskekysten opp til Stockholm 

- Kystlaget deltok i borgertoget 17. mai 
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- Pinsetreff på Svenner 22 – 25. mai 

- Medlemstreff avholdt 25. mars, 20. mai, 17. juni og 14. oktober. 

- Landstreff for Forbundet KYSTEN gjennomført i Sandefjord 16 – 19. juli 

- Fjordblues 8. august  

- Høsttreff på Gokstadholmen 26. september 

- Førjulstreff 28. november 

 

5. Viktige saker som er behandlet i styret i 2015. 
 

Forberedelse og gjennomføring av Landsstevnet.  

Styret har hatt LS 15 som fast punkt på hvert møte. Har da løpende avklart ulike problemstillinger. 

Videre sikret at nødvendige oppgaver ble fordelt til ansvarlige grupper. Styret har etter stevnet 

gjennomført en evaluering samt arrangert medlemsmøte med evaluering fra arbeidsgruppene og 

økonomisk oversikt. Vedtok endelig regnskap på styremøte 13.10.15. Vedr. gjennomføringen: Se 

eget punkt. 

 

Orienteringer: 

 Styret mottok i mars en orientering fra Stiftelsen Sandefjord kystkultursenter om "Prosjekt 

kystarena"; et arbeidstreningsprosjekt for ungdom. De ønsker Båtlaget Gaia, L/K Hvasser 

og Gokstad kystlag som samarbeidspartnere. Styret har stilt seg positiv til opplegget. 

 Styret mottok i mars en orientering fra Jan R. Kristiansen om etablering av Sandefjord 

sjøkorps - en sjøspeidergruppe på Huvik. Styret har stilt seg positive til etableringen og at 

kystlagets anlegg, båter mv. kan brukes etter nærmere avtale. 

Restaurering av Murhuset. 

Søknadsprosessen har vært behandlet på flere møter. Norsk kulturminnefond gav støtte på kr. 

167.000 som er 50% av totalkostnadene. Det ble besluttet å igangsette arbeidet etter sommeren 

2015. Se eget punkt vedr. gjennomføringen. 

 

Reparasjon av Lanesbuen. 

Styret bevilget ekstrabevilgning på kr. 18.000 i forbindelse med at Lanesbuen måtte på slipp for 

omfattende tetningsarbeider.  

 

Kystkulturdagen 2016.  

Styret har igangsatt arbeid for å "revitalisere" kystkulturdagen.  

 

Avrenningsopplegg for slippgangen. 

Styret har vedtatt å etablere et slikt anlegg for å samle opp forurenset væske fra båt/bunnstoff og 

hindre avrenning til fjorden. Dette skal være gjennomført innen våren 2016. 

 

HMS-ansvarlig. 

Styret har igangsatt arbeid med å få en HMS-ansvarlig på kystlagets anlegg.  
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Lydanlegg i møterom. 

Styret har behandlet og igangsatt undersøkelser mht. anskaffelse av flyttbart lydanlegg for tale til 

bruk i møterom. Dette etter innspill fra medlem. 

Foruten disse sakene, har styret behandlet saker som omhandler den daglige driften. 

6. Kurs arrangert i 2015 
 
I løpet av året har det blitt fullført to kurs som begynte i 2014. 
1. 
Losoldermannsdrakt hvor Reidar og Torunn Ottesen og Vigdis Myhre har hatt ansvaret. 
Det har vært 5 stk. som har sydd hel drakt, 2 sydde nye bukser, 1 sydde ny skjorte og 1 ny jakke. 
To av mennene menn sydde alt selv, - og en delvis. Flott resultat som var ferdig til 17. mai! 
Prosjektet har vært selvfinansierende. 
2: 
Fritidsbåtskippereksamen. 
  
Kurset ble påbegynt i november 2014, og siste eksamen ble gjennomført i desember 2015. 
  
D5L 
Kurset har vært i regi av RS Sjøredningsskolen og Norsk maritim kveldsskole. 
Kurset blir dekket av deltagerne og kostet kr. 9.500 pr. deltager. 
Prisen inkluderte kurskompendier og alle eksamener. 
Det har vært 13 deltagere, derav 10 fra Kystlaget. 
Jan R Kristiansen fra Kystlaget var kontaktperson. 
 

 

7. Markedsføring av Gokstad kystlag 
 

Kystlagets hjemmesider og nettsidene fungerer meget bra. Informasjon «fra Slippen» er den viktigste 

metoden for å spre informasjon.  

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

Bladet «Kystvakt» har kommet ut 3 ganger i 2015. 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.  
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9. Utleie av Nordre skur i 2015 
Utleie av Nordre Skur går som før, men med færre utleier enn i fjor. Inntektene var imidlertid 

høyere, da det var flere eksterne leietakere. 

I tillegg til fornyelse og oppussing av kjøkkenet foregikk i januar og februar, la også Landsstevnet 

beslag på lokalene i 3 uker i juli. 

Vi har hatt 67 utleieforretninger, de fleste i helgene i mai, juni, august og september. 

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

medlemsmøter, Landsstevnet, Fjordblues og Førjulsreff. 

Renholdet er blitt tatt vare på av Iwona Kuszowska og søsteren Mariola Galek. 

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 2015 
 

Regnskapet for 2015 inneholder den ordinære driften pluss inntektene og utgiftene i 2015 for 

Landsstevnet 15 (heretter LS15). Noen av utgiftene til landsstevnet ligger i 2014-regnskapet.  

Sum inntekter 2015 1 894294,44 

Sum utgifter 2015 1 784638,58 

Sum finansinntekt og -kostnader        5862,80 

Årsresultat - overskudd    115518,66 

 

For å gi en oversikt over hvordan den ordinære kystlagsdriften har gått i 2015 settes opp følgende 

oversikt: 

Inntekt ordinær drift i 2015 930735,01 

Finansinntekt og -kostnader      5862,80 

Sum inntekter 936597,81 

Sum utgifter ordinær drift 2015 945083,38 
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Resultat (underskudd) ordinær drift 2015   - 8485,57 

 

Oversikt over inntekt/utgift for landsstevnet i 2015 

Inntekter LS 15 i 2015 963559,43 

Utgifter LS 15 i 2015 839555,20 

Forholdet inntekt/utgift i 2015 124004,23 

(når man trekker fra utgiftene til LS 15 regnskapsført i 2014 får LS 15 et overskudd på kr. 29927. Eget 

underregnskap for LS 15 ble vedtatt av styret 13.10.15 og presentert på medlemsmøte i høst 15. 

Hovedtallene er gjengitt nederst på denne siden). 

 

Fordeling av resultatet i regnskapet for 2015: 

Forholdet inntekt/utgift LS 15 i 2015 124004,23 

Resultat (underskudd) ordinær drift 2015   - 8485,57 

Resultat i fremlagt regnskap 115518,66 

 

Styrets vurdering: 

For 2015 var det budsjettert med et lite overskudd på kr. 1500. Sett i lys av dette er et underskudd på kr. 

8485 akseptabelt. Gjennom landsstevnearrangementet har kystlaget måtte foreta investeringer og 

oppgraderinger av bl.a. bryggeanlegg og kjøkken. Disse er varige oppgraderinger av anlegget og kan føre til 

besparelser samt nye inntekter på sikt.  

 

Kortversjon av regnskapet for LS 15: 

Inntekter  963559 

Utgifter  (totalt for 2014 og 2015) 923656 

Fordeling til Båtlaget Gaia      9976 

Resultat - overskudd    29927 

 

 

 

11. Treffkomitéen 
     
Treffkomiteen har hatt 7 interne møter i løpet av året og deltatt i en rekke andre 
samarbeidsmøter ang Forbundet KYSTENs Landsstevne 2015.  
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- Årsmøte 30.01: Servering av varmmat og drikke 
- Deltatt i gjennomføringen av Skreiaften 
- Kystlagsfest 13.06. Spekemat 
- Forbundet KYSTENs Landsstevne 2015  
- Planlegging og samarbeid med den øvrige planorganisasjonen, Matbørsen, Rema 1000, 

SVGS, Torp Catering og Grans Bryggeri. 
- Produksjon av div mat, bl.a. kioskmat, kafemat og 600 hvalkarbonader av egen oppskrift 
- Innkjøp av drikkevarer fra Grans bryggeri og Vin Italia 
- Rigging av utstyr 
- Drift av kiosk, kafeen “Annen etage”, baren og stevnemiddag med 283 spisende gjester. 
- Opprydding og nedrigging av utstyr og levering av returvarer, reingjøring. 
- Høsttreff 26.09: Tradisjonell høsttreff på Gokstadholmen med fullmåne og fiskesuppe 
- Førjulstreff 28.11: Førjulstreff med markering av at det er 25 år siden at Gokstad kystlag 

ble stiftet. Mat og program. 
 
Nestleder 
Kristian Fossum 
 

 

12. Kystlagsbildet 
 

Torsdag 10.12.15 var medlemmene i Kystlagsbildet samlet til årets juleverksted i Gjekstadveien 5 

der Stenersen as holder til. 

Den vanlige gjengen bestående av Cato Arveschoug, Thorfinn Myhre og Torolf monterte i løpet av 

kvelden 30 stk. nye bilder. 

Noen er allerede solgt til trofaste støttespillere, mens resten blir distribuert etter nyttår. 

Vi håper på noe bedre salg i år enn forrige år. 

 

 

13. Landsstevnet 
Gokstad kystlag var i perioden 16-19.07.15 arrangør for Kystens landsstevne 2015. Landsstevnet i 

Sandefjord hadde tittelen "Sjøen - vårt valg" og med tre hovedemner; hvalfangst, vikingtid og båtbygging. 

Fylkesmann Erling Lae sto for åpningen av stevnet sammen med lederne for Forbundet Kysten og Gokstad 

kystlag. Kystlagets eget kor "Nordre Skur og Ballast" underholdt og hadde også flere spontanopptredener 

gjennom stevnedagene. 

De tre emnene ble presentert gjennom foredrag, utstillinger og presentasjon av båter. Foredragene var 

godt besøkt og også mange besøkte stevneområdet som publikum i løpet av de fire stevnedagene. Gokstad 

kystlag har ikke noe eksakt tall på deltagere og besøkende, men det er anslått til å være ca. 3500. I alt 170 

båter deltok på stevnet. Disse var plassert i kystlagets havn på Huvikslippen og de store båtene ved 

kaianleggene i Sandefjord havn. Det var satt opp gratis båttransport for deltakere og besøkende mellom 

stevneområdet på Huvikslippen og byen. Mange benyttet seg av dette. 
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Mat under stevnet ble servert i egen kafe samt storkiosk på området. Mye av maten var tilberedt av 

kystlagets medlemmer bl.a. i nytt oppgradert kjøkken. Serveringsstedene hadde mye besøk og hyggelige 

priser. Kveldstilbud med konserter og kro med salg av drikkevarer var også godt besøkt.  

Stevnet hadde utstillinger av tradisjonelt håndverk, senter for barneaktiviteter, salgsboder for maritime 

artikler og bilder mv. i en egen "handlegate". Denne var konsentrert, intim og fungerte fint. Vikingdelen av 

stevnet hadde eget område med telt, båter og aktiviteter. 

Barneaktivitetene var som nevnt et aktivitetstelt i handlegata, krabbefiske, roknappen samt sjørøvertokt. 

Disse var godt besøkt. 

De fleste planlagte aktiviteter ble gjennomført, men den tradisjonelle "defileringen" (presentasjon av båter 

seilende på havna) måtte avlyses lørdag pga. sterk vind. Den tradisjonelle "stevnemiddagen" lørdag kveld 

ble gjennomført i Gaiahallen + stevnetelt med 280 gjester. Her ble en rekke faste priser utdelt. 

Mellom 160 - 200 medlemmer og andre frivillige deltok i gjennomføringen av Landsstevnet. Det har vært 

nedlagt en stor dugnadsinnsats både i planleggingen og gjennomføringen.  Havneanlegget og øvrige anlegg 

på land er i hovedsak oppført på dugnad.  

Vedr. økonomi ble det laget et budsjett som dannet grunnlaget for planleggingen og gjennomføringen. Det 

ble lagt opp til moderate priser både på inngangsbilletter og mat/drikke. Budsjettet tok utgangspunkt i at 

stevnet skulle gå i null eller med et mindre overskudd. Budsjettet har vært fulgt i planleggingen, men med 

de justeringer som måtte til underveis etter hvert som behov meldte seg. Regnskapet viser nå et 

overskudd på ca. 40.000 som fordeles med 30.000 til Gokstad kystlag og 10.000 til medarrangør Båtlaget 

Gaia. Overskuddet er basert på noe større publikumsbesøk enn antatt, men det har også vært noe høyere 

utgifter enn opprinnelig planlagt. Bl.a. har bryggeanlegget blitt oppgradert og utvidet vesentlig av 

medlemmer  til stevnet.  

Avsluttet regnskap ble vedtatt av styret 13.10.15. 

Styrets har laget egen evalueringsrapport .  

 

14. Kystvakt 2015 
Gokstad kystlags blad Kystvakt 

Kystvakt kom ut tre ganger i 2015. Det siste omhandlet i hovedsak Landsstevnet. 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 A5 format, farger. Redaktør er Yngvar Halvorsen 

Yngvar Halvorsen 

 

15. Gokstad kystlags vandrepropell 2015 
 

Vandrepropellen ble i 2015 tildelt "Kystlagsbildet" som har vært utgitt hvert år siden 1992. 



13 

 

Hensikten med bildet har vært å presentere historiske og maritime bilder fra Sandefjordsområdet 

samt å skaffe inntekter til kystlaget. Bedrifter og enkeltpersoner har kjøpt bildet år for år som 

støtte til kystkulturarbeidet i Gokstad kystlag. Cato Arveschoug har vært initiativtaker og har 

utført av virksomheten frem til idag. De siste årene har Torolf Stenersen og Thorfinn Myhre bistått 

ham. Kystlagsbildet har innbrakt store årlige inntekter til kystlaget og samtidig formidlet maritim 

historie på en fin måte.  

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 2015 
 

Året 2015 har for det meste gått med til landsstevnet og utbedring av Murbygningen. 

 

Frem til landsstevnet har kjøkkenet i Nordre skur fått en kjærkommen oppussing. Husene våre har 

også fått litt nødvendig stell. 

Det har nesten vært en sammenhengende dugnad fra tidlig vår frem til landsstevnet vårt. 

Nå i høst har vi begynt med Murbygningen, som frem til nå har blitt klargjort til pussing. 

Dette har blitt gjort på dugnad. Nå er det fagfolk som tar over. Bygningen skal etter planen stå klar 

til sommersesongen. 

Ellers så har det tuslet og gått i en jamn tralt med tilfeldig vedlikehold. En stor takk til alle sammen 

her. " som bare gjør det " 

Jarle Larsen 

 

17. Årsrapport fra Fartøy og kulturlaget 2015 
 Lanesbuen    

Vi har fått montert «ny» radar og kartplotter i år. Fikk brudd 
i overgang mellom gir og propell kort tid før Landsstevne, 
men ivrige sjeler ved Verkstedlaget fikk dreiet og tilpasset ny 
overgang. Båten hadde store vannlekkasjer etter i sommer og har vært på land på 
Framnes og blitt drevet og reparert etter alle kunstens regler. Ble gjort på dugnad av 
Kystlaget samt med hjelp fra Malcolm og hans ungdommer fra NAV. Flott jobb utført, 
båten er nå tett og god 

 Spleis   
Ble flott pusset opp i år av Hermod Styrmo og Terje Bjørn 
Ribe. Denne sesongen har den hatt mast og seil oppe og har 
blitt litt brukt til turer på fjorden 

 Poly – Ble pusset opp og sjøsatt, fikk være med i 
motorbåtregatta, men det ble en sisteplass. Ikke mye brukt i år 

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

 Deltakelse i 17.mai tog og Landsstevne. . 

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

 «Bygging av Ormestadsnekke» prosjektet: 
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o Første bordgang ferdig, nesten klar med andre 
o Forberedt nye spanteemner 
o Har hatt 3-5 personer normalt på dugnad på onsdager 

 
Fred Ivar Tallaksen 
 

18. Årsrapport fra Gokstadveverne 2015 
 

Gokstadveverne har hatt 4 planleggingsmøter i år.  

Første halvår gikk stort sett med til forberedelser for Landsstevnet og ble en travel tid.  Seilloftet 

måtte ryddes, og det ble planlagt nye ting i vevene som kunne være interessant for publikum; f. 

eks. dongeriløpere til Svenner fyr, panel-gardiner i snøfnuggmønster og linkluter. 

Vi planla i detalj hva vi skulle ha i boden vår.  Det ble langbord med salgsutstilling. «Båtrya» ble 

hengt opp på en oppstadvev med 20 store fotos på veggen som viste fremstillingen av rya fra 

klipping av sau, spinning av garn, veving og knytting av knuter. I boden var det også 2 små 

Monica-vever (tangentvever) som barn kunne få veve små matter på. I alt fikk 20 barn vevd ei lita 

rye eller «matte» hver. Det ble et trivelig «rom» fikk vi siden høre!  Vi var så heldige å ha kiosk 

med terminal ved siden av boden vår slik at kontantløse kunder kunne betale med kort i kiosken. 

Slik ble det større salg til inntekt for kystlaget!  

HØYDEPUNKTET under Landsstevnet var da Gokstadveverne fikk «Årets håndverker» -plakett 

tildelt under Landsstevne-middagen og undertegnede måtte opp på scenen og ta imot prisen og si 

noen ord. Så glade vi ble hele gjengen! (Utstillingen med Båtrya med fotoserie ved siden av hadde 

nok hatt litt å si for at vi ble «oppdaget»). 

Nå er vi tilbake i vanlig gjenge med veving og strikking og oppsetting av vever og godt er det!  I 

høst har tre barn dukket opp og villet veve.  To av dem hadde prøvd under Landsstevnet. Julie på 

11 år har allerede vevd 3 fine ting og kan også hjelpe til.  For øvrig må foreldre eller besteforeldre 

hjelpe til hvis barna er små, f.eks. måtte pappaen til Madeleine lage renning, hovle og tre Monica-

vev (under veiledning) så jenta kunne få veve!  Rekrutteringen er i gang!  Gokstadveverne teller nå 

14 voksne medlemmer og Julie på 11 år. 

 

Bjørg Skaret 

 

19. Årsrapport fra Kystledslaget 2015 
 

Driften på Buerøya har gått bra, også denne sesongen under ledelse av Kari K’Odingo.  Hun har 

med seg en fin gruppe som tar hver sin vaktuke i tidsrommet mai  oktober.  Vi har sendt en 

henvendelse til kommunen om utbedring av utvendig tak.   Etter sesongen har køyer og 

madrasser blitt fjernet med tanke på oppussing av soveavdelingen, noe som er nødvendig.  Utleie 

er litt høyere enn fjoråret, flest barnefamilier og flest besøkende fra Oslo og færrest fra   Sør-

Trøndelag!  Godt samarbeid med Skjærgårdstjenesten. Gjelder også på Gokstadholmen.  På 

Gokstadholmen har Drengestua, under ledelse av Terje Larsen, fått seg en skikkelig ny drakt  ny 

innvendig maling! Vi har brukt vår egen” fargekonsulent” Astri Bjønnes  det ble bare vakkert! Og 
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vi får ny ytterdør  interessegruppa har gitt oss den i gave og den blir malt av vår nye malemester 

Martin Hofsrud  så det står ikke på flinke folk.  Vi skal utbedre ildstedet ute med grillen, det er 

nødvendig.  Utleien er litt mindre enn i fjor, flest fam./ venner uten barn og flest fra Vestfold og 

færrest fra Østfold. Vi stengte av 1.9. p.g.a. malerarbeid.   Igjen er en sesong over og vi har vært 

med på gi noen mennesker gode opplevelser!  Godt samarbeid med Oslofjordens Friluftsråd  de 

er alltid på lag og de arbeider også veldig godt for allmenheten langs kysten.  Martin Hofsrud har 

deltatt på et seminar og vi deltar alltid på årsavslutning med julemat. 

Vigdis Myhre 

 

20. Årsrapport fra Modellbåtlaget 2015 
 

Vi har vært 6-7 aktive medlemmer gjennom dette året frem til høsten, men har nylig fått 2 nye, 

unge medlemmer til. Så pr. dags dato er vi 8-9 aktive medlemmer. Rekruteringen er god, og vi har 

doblet medlemsantallet fra i fjor! 

Prosjekter i 2015 - ferdigstilte og påbegynte: 

Ormestadsnekka M/B Rolf i samarbeid og samråd med Fartøy- og kulturlaget, som skal lage denne 

båten i full størrelse. Kjølen er ferdig strekt og hjelpespant påmontert de virkelige spantene er 

kommet langt på vei. Den første bordgangene fra kjølen er montert. Svein og Knut Erik jobber 

med dette prosjektet. 

I tillegg har medlemmene en rekke individuelle prosjekter, med hvalbåt, oppussing av skøyte, en 

motoryacht og seilskute, for å nevne noen. 

Andre aktiviteter i 2015: 

Vi rigget i stand en fin modellbåtutstilling på loftet i forbindelse med Landsstevnet. Godt besøkt 

og god interesse fra publikum. Ellers var vi med på Sommertreffet til Vestfold Modellbåtklubb, der 

undertegnede fikk prøve «Neptun» båten på vannet for første gang. Veldig artig arrangement 

med masse flotte skalabåter. 

 

Knut Erik Boland 

 

21. Årsrapport fra Infolaget 2015 
 

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

virksomhet internt og eksternt. I 2015 har laget: 

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

– sendt informasjon til medlemmer og andre interesserte via e-post  
– formidlet informasjon om aktuelle hendelser til medier lokalt, regionalt og nasjonalt 
– tatt del i arbeidet med Stevnekontoret, som hadde ansvaret for informasjon, profilering og 

markedsføring i forbindelse med Forbundet KYSTENs landsstevne 2015 
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Som et resultat av infolagets arbeid fikk vi svært god mediedekning før og under landsstevnet. 

Stevneavisa Magasinet ble også populær blant besøkende og medlemmer. 

Nettsidene er per 01.12.15 vist om lag130 000 ganger totalt, hvorav 45 000 ganger i 2015. Vi satte 

ny rekord på landsstevnets første dag, 16. juli 2015, med 1786 visninger i løpet av ett døgn.  

Informasjon om selskapslokalene er fortsatt mest etterspurt.  

Laget har i løpet av året skiftet leder. Nestleder Bente Wallander overtok da Jan R. Kristiansen i 

september sa fra seg ledervervet.  

Bente Wallander 

22. Årsrapport fra Nordre Skur og Ballast 2015 
2015 har vært et godt og normalt arbeidsår for NSoB. Med 39 korister og musikere, (24 kvinner og 15 

menn) - er vi et av kystlagets største arbeidslag. Vi øver i Murbygget, hver torsdag, fra kl 18:30 – til 

21:00, under musikalsk ledelse av Kjeld Lunde. Arbeidslagsleder har vært Erik Bjønness. 

I løpet av 2015 har vi vært med på følgende:  

 7 spilleoppdrag - noen interne, og noen eksterne inkl. deltagelse på Langesund shantyfestival.  

 Årets sentrale spilleoppdrag og sosiale hovedaktivitet var Landsstevnet for forbundet KYSTEN 
som ble arrangert her i Sandefjord, hvor koret deltok ved åpningen, stevnemiddagen samt 
flere spontankonserter på stevneområdet. 

 NSoB v/ Kjeld Lunde med støtte av noen kormedlemmer, sto også for et eget shanty-seminar 
på landsstevnet 2015.  

 Nytt av året ble innspillingen og utgivelsen av en egen shanty-CD: «Rolling home». CD-en er til 
salgs på Slippen for kr 100,-.   

 

Erik Bjønness  

23. Årsrapport fra Seilas- og havnelaget 2015 

Laget har hatt mange dugnader på bryggeanleggene og eiendommen ellers, flere av dem sammen 
med husstyret. Mye av dugnadsarbeidet har vært i forbindelse med årets Landsstevne. Det er 
også utført mye arbeide på bryggene på onsdager og lørdager.  
Bølgedemper regnes nå som ferdig med alle moringer og fortøyningsbeslag. Den er tatt i bruk 
med fire faste bryggeplasser og flere vinterplasser. Vi har i tillegg skjøtt på med et nytt 
bryggeelement på 25 meter, samt vann og strøm. I forbindelse med Landsstevnet ble det lagt et 
20 meters bryggeelement ” midlertidig” fra enden av bananbrygga og vestover, den blir nå 
liggende fast. Det er bygget rampe ned til denne, med kledning på alle sidene, fortøyingsbeslag og 
moringer. Laget har i tillegg moret ferdig alle nye brygger, det er brukt ca 20 totonns moringer. To 
moringer er lagt som supplement og sikring sydover midt på flytebrygga og en for å rette opp 
Gaiabrygga som hadde forskjøvet seg noe nordover.  Laget har brukt både Arne med Tokay og 
Arne Rød til å legge ut moringene. Laget har også ferdigstilt gangbrygga langs steinkanten ved” 
parkeringen” ved at det er laget rampe opp til asfalt i syd.  
Det er utført arbeider på Lanesbuen, blant annet deltatt aktivt i opptak, skraping, reparasjon av 
skader på skrog, dreving, grunning og maling samt utsetting av Lanesbuen når den var på land i 
høst. 
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Andre arbeider som er utført i løpet av året: 

 Alle bryggene ble vasket og beiset, samt utskifting av en del bord. 

 Utriggere er sett over og reparert, og annoder har blitt sett over. 

 Ryddet området og kjørt bort gategriser og mye søppel til Kastet. 

 Montert redningstrapper på flytebrygger, ved utleiebrygge og på land 
 

Kaare Jansen 
           

 

24. Forenklet driftsrapport for Svenner. 
 

Fra drivergruppas ståsted er drift og vedlikehold av Svenner vært omtrent som fjorårssesongen 

både mht. gjennomførte arbeider og kystledsdrift. Det har vært stabile og forutsigbare forhold, 

svært likt 2014 sesongen selv om været har vært noe dårligere. 

Kystledsesongen 2015 ligger på ca 1800 utleieovernattinger og omkring 950 overnattinger knyttet 

til dugnads gjennomføringer. Totalt nedlagte arbeidstimer ligger vesentlig over med 2014, med ca 

3500 timer. De sterke tallene for dugnadene skyldes bla flere dugnader, og en ny fellesdugnad for 

lukking av fyret siste helga i oktober. 

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

kystlag.  

Driften gjennom sesongen har gått etter planene. Det ser ut til at det har blitt en felles forståelse 

for Svenners plass i distriktets friluftstilbud bland brukere og andre næringsaktører. Driftsmessig 

mener vi at brukere og aktører forstår og respekterer retningslinjene for bruk av et fredet fyr. 

Det har blitt gjort løpende vedlikehold gjennom hele året samt en primær dugnadsinnsats på 

forsommeren (pinsedugnaden). Alle ryddede stier utenfor fyrområdet er oppgradert. 

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

angitt for sesongen i Arbeidsprogrammet for 2014.  

Arbeidsprogram for 2016 omfatter vanlig vedlikehold av eiendom, bygninger og bryggeanlegg. 

Kaare Jansen 

Leder Svenner Fyr Kystled 

 

 

25. Årsrapport fra Verkstedlaget 2015 
 

Året 2015 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. 
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Dokumentsamlingen har også i år fått noen nye dokumenter.  Etterspørselen etter dokumenter 

har i år, som i fjor avtatt. 

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 solgt noen motorer, for å få plass til andre motorer, som passer bedre i utstillingen. De 

solgte motorene er solgt til samlere rundt i landet. 

I forbindelse med årets Landsstevne, ble museet igjen skikkelig rengjort og satt i fin presentabel 

stand. Utstillingen ble besøkt av svært mange landsstevnedeltagere, og det ble gitt mange 

omvisninger. Gokstad kystlag fikk mye ros for sin motorsamling. 

På Oslofjord museet på Vollen i Asker ble det i februar 2015, holdt en større utstilling av 

påhengsmotorer, Mange av motorene ble utlånt fra Gokstad kystlags motorsamling. Det var svært 

hyggelig å få kunne delta i et slikt samarbeid med et offentlig museum. 

Driften i laget har også i år vært svært stabil, men litt lav aktivitet, da vi dessverre ikke er så 

mange aktive medlemmer nå. 

 

Per Angell-Hansen     

 

26. Regnskap for 2015 og budsjett for 2016 
 

Konto Tekst 2014 2015 2015 2016 

Salgs-og driftsinntekter 
Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 

3100 Kaffepenger diverse 25 804,00 27000 29400,00 29000 
3102 Verkstedlaget   6556,00  

3104 NSoB, spilleoppdrag mv  2 000,00 28000 2600,00 5000 
3107 Kystled 37 856,00 40000 39785,00 40000 
3108 Medlemsarrangementer 20 950,00 20000 28280,00 20000 
3109 Andre arrangementer 123 270,00 100000 173636,00 120000 
3110 Kystlagsbildet 57 600,00 55000 35100,00 36000 
3111 Kystkulturdagen 17 513,00 10000 0,00 17000 
3112 Gokstadveverne   2200,00  

3113 Lanesbuen 3 050,00 7000 11362,00 7000 
3115 Kystlagsprod. Salg 7 600,00 5000 14249,00 5000 
3200 LANDSSTEVNET INNTEKT 2015   963559,43  

3400 Tilskudd Sandefjord kommune 17 455,00 17000 19027,00 19000 
3610 Leieinntekter lokaler 232 800,00 225000 238650,00 240000 
3615 Leieinntekter båtplasser 122 200,00 123000 136025,00 135000 
3617 Leieinntekt strøm 14 391,00 15000 29579,00 25000 
3620 Slipping 7 500,00 8000 8150,00 9000 
3010 Kursinntekter 22 300,00    

3920 Medlemskontigent 48 075,07 49000 50464,14 51000 
3930 Momskompensasjon 15 378,00 15000 19743,00 19000 
3940 Prosjekt ny Ormestadsnekke 6 000,00  6000,00  

3950 Restaurering murbygning   71750,00  

3999 Diverse inntekter 30 333,41 15000 8178,87 10000 



19 

 

SUM salgs og driftsinntekter 

 

Varekostnader 

812 075,48 759000 1894294,44 787000 

4100 Utg. kaffe div. smått 15 292,09 16000 20451,98 21000 
4101 Kystvakt div. utgifter infolaget 11 896,10 10000 3949,65 7000 
4102 Verkstedlaget 20 175,58 17000 21777,45 Bevilges 
4103 Fartøy- og kultur 16 882,01 17000 28218,40 senere 
4104 Nordre Skur & Ballast 6 130,00 29000 21620,19 fra 
4105 Modellbåtlaget 4 145,61 3000 2565,05 6560. 
4106 Seilas- og havnelaget 50 842,25 ligger i 6600 Ligger i 6600 

4107 Kystled - Buerøya/Gokstadholmen  8 889,30 14000  16043,57 14000 
4108 Medlemsarrangementer  22 901,65 20000  23706,04 20000 
4109 Andre arrangementer  91 550,14 60000  118246,01 72000 
4110 Kystlagsbildet  5 249,00 20000  20425,50 30000 
4111 Kystkulturdagen  15 206,41 10000  0,00 17000 
4112 Gokstadveverne  6 864,41 7000 7042,60 se 4102-05 
4113 Lanesbuen  33 513,65 20000  22674,81 20000 
4115 Kysten og kystlagsprodukter  6 104,00 3000  10709,00 5000 
4116 Diverse utgifter/utstyr  10 371,13 12000  19380,52 14000 
4200 LANDSSTEVNET UTG I 2015  839555,20 

4910 Kursutgifter 22 300,00 0,00 
4940 Prosjekt ny Ormestadsnekke 6 228,19 6512,55 
4950 Restaurering murbygning  72967,88 

Sum varekostnader 

Lønnskostnader 

354 541,52 258000 1255846,40 220000 

5000 Lønn til ansatte 

Kostnad lokaler 

81 348,00 80000  81322,00 82000 

6300 Leie lagerlokale  750,00 1000 750,00 
6320 Kommunale avgifter  5 884,36 6000  7544,32 7600 
6340 Energiforbruk 104 646,87 110000  116140,82 117000 
6380 Vaktselskap  10 776,50 11000 8255,00 
6390 Kostnad vedr. utleielokaler  37 251,17 25000  28017,62 30000 
6391 Renovasjon  31 047,62 30000  29313,33 30000 

Gokstad kystlag 
Sum andre driftslokaler (lokaler) 190 356,52 183000 190021,09 184600 
Konto Tekst 2014 2015 2015 2016 

Leiekostnader 
Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 

6400 Gassflasker 3 714,00 4000 3714,00 3800 
6440 Brøyting 9 461,00 12000 0,00 12000 
6450 Leie lagerlokale    750 

Sum Leiekostnader 

Avsatt til arbeidslagene 

13 175,00 16000 3714,00 16550 

6550 Driftsmateriale 3 900,46    

6560 Avsatt til arbeidslagene Reparasjon 

og vedlikehold 

 16000  60000 

6600 Reparasjon og vedlikehold bygning 

Fremmede tjenester 

118 510,11 112000 142811,51 130000 
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6780 Lønn selvstendige næringsdrivende 

 

Kontorkostnader, trykksaker mv 

0,00    

6800 Kontorrekvisita 4 962,00 5000 8670,40 6000 
6810 Data/EDB/telefon- kostnad 8 465,28 10000 13751,62 10000 
6840 Tidsskrifter, repr, oppdatering o.l 0,00 2000 3000,00 3000 
6890 Annen kontorkostnad 65 754,85 6500 22377,56 10000 
6940 Porto 3 000,00 3000 2100,00 2200 
Sum kontorkostnader, trykksaker og ligne 

Forsikring 

82 182,13 26500 49899,58 31200 

7040 Forsikring 

Kontingent og gaver 

56 047,00 60000 57734,00 58000 

7410 Kontingenter andre 3 540,00 4000 3290,00 3500 
7420 Gaver/premier 0,00 2000 0,00 1000 
Sum kontingent og gaver 3 540,00 6000 3290,00 4500 

SUM driftskostnader 

Finansinntekt og -kostnad 

903 600,74 757500 1784638,58 786850 

8040 Renteinntekt 12 403,55  8365,53  

8170 Gebyrer Driftsresultat 1 415,38  2502,73  

Sum salgs- og driftsinntekter 812 075,48 759000 1894294,44 787000 
Sum totale driftsutgifter 903 600,74 757500 1784638,58 786850 
Sum finansinntekt og kostnader 
Avsetninger 

10 988,17  5862,80  

Årsresultat   -80 537,09 1500 115 518,66 150 
 

 

 

 

 

 

 

 



21 

 

27. Balanseregnskap 
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28. Revisorerklæring  
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29. Arbeidsplan for 2016 
I tillegg til de vanlige gjøremål og rutiner så vil følgende prosjekter ha prioritet i 2016 

- Pusse opp kjøkken i murbygningen.  
- Ferdigstillelse av «Murhuset». 
- Fortsatt bygging av Ormestadsnekka. 
- Oppgradering av slippen, innstallering av avrenningssystem med tank, til oppsamling av 

forurenset vann fra båtrengjøring. 
- Fokus på kursing. Forbundet KYSTEN kommer på nyåret og informerer oss om hvordan vi 

kan organisere kurser. Dette vil bli fulgt opp av styret. 
- 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 2016   

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. 
”Fra krok til gane” – hver første onsdag i måneden, to kombinert med medlemskveld 
Arbeidslagene innkalles til møter etter avtale med arbeidslagslederne, min 3 møter  

Februar Ti 09.02 Styremøte  

Mars Ti 08.03 Styremøte/med arbeidsledere 

April             Ti 12.04 Styremøte 

 On 20.04 Medlemstreff 

Mai Søn 01.01 Årlig kystlagstur 

 Ti 10.05 Styremøte 

 Fr 13.05- Ma 16.05 Pinsedugnad Svenner 

 Ti 17.05 Borgertoget 

Juni                  Sø 05.06 Kystlagstur til Veierland m/påmelding 

 Ti 07.06 Styremøte/arb.ledere 

 Lø 11.06 Kystkulturdag 

 To 23.06 Sankthansaften  

Juli   

August Lø 13.08 Fjordblues 

 Ti 23.08 Styremøte 

 Ons 24.08 Medlemstreff 

September Lø 03.09 Bacalao Svenner 

 Ti 13.09 Styremøte 

 Lø 17.09 Høsttreff Gokstadholmen 

Oktober                     Ti 11.10 Styremøte 

 Ons 19.10 Medlemstreff 

November Ti 15.11 Styremøte 

 Lø 26.11 Førjulstreff 

Desember Ti 13.12 Styremøte/arbeidsledere 

Januar 2017 Ti 10.01 Styremøte 

 Fre 27.01 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 9 arbeidslag med en leder i hvert lag. Denne organiseringen er en styrke for 

kystlaget. Vi er 422 medlemmer og disse finner sin «nisje» innen ett av disse lagene. Samarbeidet mellom 

styret og arbeidslagene, treffkomiteen og utleieansvarlige har fungert meget bra i 2015. Styret har hatt 11 

styremøter og 4 møter med arbeidslederne i løpet av året. 

Det har også vært faste møter med gruppelederne fram til landsstevnet i juli. 

 

Arbeidslag  

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 

HUSSTYRE  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. 

Organiserer ”Fra krok til 

gane” 

 Drifter 

kystledsdestinasjonene 

Gokstadholmen og 

Buerøya  

 Drifter verksted, 

smie, motorsamling 

og 

dokumentsamling 

GOKSTADVEVERNE  SVENNERLAG     

Drifte aktiviteten 

rundt vevene. 

 

 

 

 Bidrar som en 

ressursgruppe til 

vedlikehold av Svenner 

fyr. Tar oppdrag fra 

Drivergruppen for 

Svenner 
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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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