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Gokstad kystlag 3.Styremøte -  Tirsdag 7.3.2017 

Styremøtet er avholdt etter møtet med arbeidslagslederne 

Tilstede: Leder  Bjørn Navjord 
   Nestleder Brit Holm Lunde  
  Kasserer Morten Hellemann 
  Husstyret Jarle Larsen  

Sekretær Ellen Marie Husa 
  Varamedlem  Bjørn Rishovd 

   
Meldt forfall:  Varamedlem Torolf Stenersen 
Innbudt: Ivar Otto Myhre 

Astrid Bjønnes 
 

Saksliste 

1. Godkjenning av referat fra 14.02.2017. 

Godkjent uten endringer: 

 

2. Innkommet post 

-Referat fra konstituerende møte i seilas og havne laget 

-Invitasjon til årets borgertog 

-Invitasjon til Forbundets Kystens landsmøte  

-Invitasjon til Fyrhistorisk seminar 24.3-26.3 i Ålesund 

-Invitasjon til kulturvernkonferansen 11.mars 

-Stimuleringsmidler til kystlagene i 2017 

-Avtale mellom Sandefjord kommune og Gokstad kystlag 

-Kick off for arrangementsturisme- seminar torsdag 30.mars. Sandefjord 

-Prisoverslag fra Thorolf Stenersen for bygging av garasjer på nabotomt  

 

3. Økonomi 

Morten gjennomgikk kort økonomien i Kystlaget. Ingen kommentarer. 

Styret vedtar budsjettene til arbeidslagene. Morten søker kommunen om drifts-

støtte til Kystlaget innen tidsfrist. 

 

4. Deltakelse på Forbundet KYSTENs landsmøte 21-23 april i Norheimsund 

Bjørn Navjord deltar som vara på Forbundet KYSTENs landsmøte 21 - 23 ap-

ril i Norheimsund og dekkes av Forbundet. 

Forbundet dekker derfor utgiftene for en ekstra deltaker fra Gokstad kystlag. 

Styret ved Bjørn N undersøker om noen kan og vil være med på denne turen. 
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5. Kystkulturdag 17. Juni 

Styret diskuterte opplegget for dagen. Målet med Kystkulturdagen er å vise 

fram hva Kystlaget driver med av kystkultur. Arbeidslagene viser fram sine 

prosjekter. 

Fjorårets program fungerte bra og bør gjennomgås på neste styremøte 4. april. 

Det bør også utpekes medlemmer som kan planlegge gjennomføringen den 17 

juni. Flere detaljer er gitt i vedlegget «Oppsummering…»til referatet.  

 

6. Hjertestarterkurs. 

Astrid orienterte. Kurs skal holdes 16.mars kl.18.00. De som skal ta kurset, er 

informert. Astrid er ressursperson i oppfølging av førstehjelpsarbei-

det fremover. 

 

7. Innkjøring fra Sør. 

Ivar Otto Myhre orienterte. Etter orienteringen går styret enstemmig inn for å 

varsle søksmål mot Sandefjord Kommune dersom ikke avtalen fra 2011 gjen-

nomføres. 

 

8. Eventuelt. 

Dugnad er bestemt i møtet med arbeidslagslederne til 22.april. 

 
 
 

Sandefjord 11.03.2017  Ellen Marie Husa  
 
 
 

Vedlegg: Oppsummering fra møtet med arbeidslagsledere 7. mars  

 
 


