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Gokstad kystlag 4.Styremøte - Tirsdag 4.4.2017 

 

Tilstede: Leder  Bjørn Navjord 
   Nestleder Brit Holm Lunde  
  Kasserer Morten Hellemann 
  Sekretær Ellen Marie Husa 
  Husstyret Jarle Larsen  

Varamedlem Torolf Stenersen 
 

  Ikke tilstede: Varamedlem  Bjørn Rishovd  
   

Saksliste: 

1. Godkjenning av referat fra styremøtet med lagslederne 07.03.2017. 

Godkjent med følgende endringer: Punkt 4: Setningen: Forbundet dekker derfor utgiftene 
for en ekstra deltaker fra Gokstad kystlag. Endres til: Forbundet dekker utgifter utover 
egenandel på 3000kr.  

2. Innkommet post 

2.1 Påminnelse om fartsforskrifter. 4. april er høringsfristen. 
Kommentar: Bjørn Navjord sender en mail til havnesjefen innen tidsfristen i dag hvor vi sier 
oss enige i forskriftene. 

2.2 Program for Sandar Historielag 2017 
2.3 Referat fra møte i Lokalhistorisk lag i Sandefjord Kommune. 

Utvikling av brosjyre for historiske lag i Sandefjord. 
Morten Hellemann er vår observatør. Han vil orientere seg om dette er noe som passer for 
Kystlaget. Neste møte er 29.mai.kl.19.00 på Gokstad kystlag. Morten Hellemann møter som 
observatør. 

2.4 Terminliste vinter/vår 2017 Sandefjord Lokalhistoriske Senter 
Kommentar: Henges på oppslagstavlen 

2.5 Informasjon om årsmøte i Visit Vestfold 
2.6 Sikkerhetsdatablad fra Tools .  

Kommentar: Varer kjøpt som har krav til sikkerhetsdatablad. 
Se for øvrig punkt 10.2 
 

3. Økonomi 

3.1 Morten gjennomgikk Transaksjoner mars 2017 
3.2 Strømforbruk er relativt normalt. Giroer for betaling av båtplasser blir sendt ut i løpet av 

april. 
3.3 Vippsrapport mars 2017. 
3.4 Økorapport pr. 03.04.17 

 
4. Prosjekter, status oppgradering av slippen 

Slippgruppen blir bedt inn i morgen for å snakke om status. Avrenningsrenne er påbegynt. 
Skisse over slippen er delt ut. 
Nødutgang og materialskur fra murhuset. Jarle har levert en skisse. Bør leveres inn melding 
til kommunen.  
Gulvet i Stua 2.etasje murbygning slipes til høsten. 
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5. Kontorvaktordningen 

Ingen faste vakter etter 10.mai på onsdager. Vi opprettholder onsdagene videre til uke 26 
ved at Morten tar ansvaret for dette. I skolens sommerferie opprettholdes mandag og 
fredag. Ellen gir beskjed om at infolaget legger dette ut på hjemmesiden. Fra uke 26 til og 
med uke 32 er kontoret bare betjent mandag og fredag. 
 

6. Forslag til justeringer av kaferutinene med fokus på hygiene. 

Vedtak: Serveringsbordet skal stå adskilt fra spisebordene. Se instruks på kjøkkenet. 
7. Renhold i Murbygningens 2.etg. 

Hvis vi tenker at renholderne våre skal gjøre dette regelmessig vil dette koste: 
Hver 4. uke a 2 timer: 170x2x12= 4080,- pr. år 
Hver 3. uke a 2 timer: 170x2x18= 6120,- pr. år 
Hver 2. uke a 2 timer: 170x2x24= 8160,- pr. år 
Med 2 timers jobb må dette gjøres i samme omgang som vask av utleielokalet. 
Spørsmålet er om det skal være en kombinasjon av innkjøpt vask og dugnad (f.eks. vask av 
toaletter og kjøkkengulv på dugnad oftere) 
Det ble besluttet å ha renhold hver 3.uke med 2 timer. Andreas Falkenberg ordner dette i 
forbindelse med rengjøring etter utleie. 

8. Forslag til plassering av hjertestarteren 

Vedtak: Styret bestemmer at hjertestarteren skal henge i gangen i murbygningen. 
 

9. Klargjøring/vask av Nordre/nedre for utleie fra 1 mai, hvem har ansvaret? 
Morten snakker om rengjøring av Nordre Skur for utleie med Andreas Falkenberg. Dersom 
dette ikke faller inn under dugnaden 22.april, vil Jarle ordne opp i dette. 
 

10. Eventuelt.  

10.1 Gjestekor fra Sarpsborg.  
Koret som er gjester, får delta på festen på samme vilkår som øvrige deltakere på 
festen. 

10.2 HMS-arbeid. 
Terje Rønning har tatt på seg å være en HMS koordinator på Kystlaget. Jarle og Torolf 
tar kontakt for en uformell samtale. Styret setter pris på at Terje har sagt seg villig til 
å ta på seg dette arbeidet. 

10.3 Tema for medlemsmøte 19.april kl.20.00 

Hjertestarteren. Astrid Bjønnes skal ha et innlegg med dette temaet. Eivind Sletthaug 
spørres om Røde Kors kan fortelle om Røde -Kors-båten. Fjordrenseprosessen er også 
aktuelt.  

10.4 Veisaken. 
Det foreligger ingen nye opplysninger. Bjørn N. undersøker hvordan saken står. 

10.5 Kort orientering om byggingen nord for Kystlaget. 
Kystlaget har godtatt planene. Utbygger sa at Kystlagets forslag nr.2 til takløsning skal 
brukes, altså forslaget som ikke krever noen tiltak inne på motormuseet. 

 

Ellen Marie Husa   Framnes 6.04.17. 


