
 

 

Gokstad kystlag  Styremøte 5-  Tirsdag 10.05.2016 

 

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

Saksliste 

 
Det innkalles herved til styremøte i stua 10 mai kl 1830. 
 
Saksliste 
 
1. Godkjenning av forrige referat 
- Godkjent med følgende endringer: 

• Sak om slipping; legge til Bjørn Sunde 

• Punkt 9; skrivefeil 

• Seminar; Kysten sender ut invitasjon 
 
2. Innkommet post 
- Tono, avgift i forhold til opptredner.  
- Nabovarsel, det blir microbryggeri i bygget ved siden av Gaiahallen. 
- Nordea, faktura 
- Dokumenter murhus, bekreftelse på utsatt ferdigstillings- dato for utvendig arbeid. 
- Albatross, ønsket utlånt. 
- Medlem Per Arne Gran 
- Medlemsblader: Porto: sende ut på nytt, jeg sender ut. 
 
3. Økonomi 
- Det har ikke vært noen bevegelser utenom det vanlige. I år har en del medlemmer vær veldig 
seine med å betale båtplass, her er vi opp i 10-12 personer. Dermed er det en del utestående her. 
- Innberetning av regnskap til Brønøysundregisteret legger vi på is. Morten har undersøkt litt rundt 
saken, og det kan se ut som vi ikke trenger å gjøre dette. Vi tar dette opp senere om det skulle 
oppstå behov. 
 
4. 17 mai 
- Vi stiler opp i rode 4, plass 4. Se kart som er sendt på mail. Her er det info om hengere og 

plassering av disse for oss. Yngvar skal finne frem fane og diverse som skal legges på en 
henger som skal med.  

 
5. Kystkulturdagen 
- Sende forespørsel om info til forbundet ang. materiel til infostand. Se an plassering i forhold til 

været. Her kan vi også ha salg av cd om koret ønsker dette. 
- Barneopplegg, her kommer Eliasbåten fra Redningsselskapet, Espen og Gry har kontroll. 
- Omtale og annonse. Grace-Jane gir beskjed til Bente og infolaget. 
 
6. Eventuelt 



 

 

- Murbygningen. Vi må tenke litt HMS i forhold til murbygningen. Det kan være en fordel å sette 
opp skilt ved veien når murerne holder på, slik at det ikke er noen gjennomgang når de jobber.  
Morten ordner med skilt. 

- Veierland: Sende ut påminnelse om at det er Veierlandtur.  
- Kafe i fellesferien? Hva gjør vi? Enighet om at vi tar ferie i juli, på samme måte som vi tar pause 

fra styremøter. Om noen får lyst til å dra igang en kafe i dette tidsrommet, er det selvfølgelig helt 
i orden. Ny liste over vakter henges opp i murhuset og legges på hjemmesiden før utgangen av 
mai. 

- Det må legges inn ny trefflistelink for 2016 på hjemmesiden. 
- Barnevernstjenesten etterlyser underskrift på kontrakt. Brit/Bjørn ordner dette. 
- Fakturaer sendes nå til egen epostadresse( kasserer@gokstadkystlag.no), men det må ringes til 

de som sender oss fakturaer(da de fleste sender fra "no-reply"-kontoer). Grace- Jane er i ferd 
med å gjøre det. 

 
 
 
Ref. Grace-Jane H. 

mailto:kasserer@gokstadkystlag.no

