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Innkalling til årsmøte fredag 26.01.18 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 2017 

Revidert regnskap for 2017 

Forslag til budsjett for 2018 

Forslag til arbeidsplan for 2018 

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 11.12.17 

Styret i Gokstad kystlag 
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1. Antall medlemmer i Gokstad kystlag. 

I følge Forbundet KYSTEN sine oppgaver var det 425medlemmer i Gokstad kystlag ved 

utgangen av 2017. 

 

2. Styrets medlemmer 

Styret har bestått av følgende personer: 

Leder:   Bjørn Navjord  

Nestleder:  Brit Holm Lunde 

Kasserer:  Morten Hellemann 

Husstyret:  Jarle Larsen  

Sekretær:  Ellen Marie Husa 

Varamedlem  Bjørn Rishovd 

Varamedlem  Torolf Stenersen 

 

3. Ledere for arbeidslagene og andre verv 

Fartøy- og kulturlaget: Fred Ivar Tallaksen 

Infolaget:   Grace-Jane Larsen 

Modellbåtlaget:  Knut Erik Boland 

Nordre Skur og Ballast: Leif Rune Sundli 

Seilas- og havnelaget:  Kaare Jansen 

Verkstedlaget:   Per Angell-Hansen 

Kystledslaget:   Vigdis Myhre 

Gokstadveverne  Bjørg Skaret 

 

 

Utleie: Greta og Andreas Falkenberg.  

Representanter for Gokstad kystlag i Drivergruppa for Svenner har vært Kaare Jansen, 

som også er leder for Drivergruppen, Espen Bergan og Magne Nilsen.  

 

Kontorvakter har vært Kristian Fossum og Torbjørn Skaret (mandager), Morten Hellemann 

(onsdager), Vigdis Myhre, Brit Holm Lunde og Gerd Holtan(fredager) 

Kaare Jansen har representert Gokstad kystlag i styret for Stiftelsen Sandefjord 

kystkultursenter. 

 

4. Møter og treff i 2017 

- Det er avholdt 11 styremøter i løpet av 2017. Det har vært 4 møter med 

arbeidslagslederne. 

- Årsmøtet avholdt 27. januar 

- Medlemstreff avholdt 19. april, 30. august og 11. oktober. 

- Kystlaget deltok i borgertoget 17. mai 

- Kystlagstur til Finland via Sverige og Åland 

- Pinsedugnad på Svenner 3. – 5. juni 
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- Kystkulturdag 17.juni 

- Fjordblues 12. august  

- Treff på Svenner med bacalao 2.september 

- Høsttreff på Gokstadholmen 7oktober 

- Førjulstreff 25. november 

 

5. Viktige saker som er behandlet i styret i 2017. 

Styret har kjøpt inn en hjertestarter til Gokstad kystlag. Hjertestarteren er plassert over 

fryseren i gangen i murhuset. Noen medlemmer har gått på kurs for å lære å bruke 

hjertestarteren. 

 

Naboen i nord, Åge Børresen, har ønsket å bygge garasjer inntil motormuseet. Styret har 

kommet med innspill til hvordan takkonstruksjonen mot oss bør være. 

  

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

Per Angell Hansen var sendt som representant for Gokstad kystlag til landsmøtet. 

Bjørn Navjord deltok som vararepresentant i styret til Forbundet KYSTEN. Utgiftene hans ble 

dekket av Forbundet Kysten 

 

Kystkulturdagen 2017 ble arrangert 17. juni  

Målet med Kystkulturdagen er å vise fram hva Kystlaget driver med av kystkultur. 

Arbeidslagene viste fram sine aktiviteter. Kystkulturdagen var godt besøkt, og opplegget 

fungerte bra.  

 

Adkomstveisaken-innkjøring fra sør for tunge kjøretøy. Kystlaget har en skriftlig avtale med 

kommunen fra 2011 om innkjøring. Vi venter på gjennomføring av denne avtalen Styret 

arbeider med saken og har i 2017 gjennom advokat gitt kommunen varsel om rettslige skritt 

hvis avtalen ikke fullbyrdes.  

Det er utarbeidet nye fartsforskrifter fra Havnevesenet i Sandefjord, og styret ved Bjørn 

Navjord har kommet med en uttalelse til høringen av reglene. 

 

Kystlaget deltar i møter mellom de historiske lagene i Sandefjord. Denne gruppen har utviklet 

en brosjyre hvor vi også er med. Utgivelsen av brosjyren er utsatt på grunn av manglende 

økonomisk støtte fra kommunen. 

 

Info fra slippmøtet 13 mai. Styret har utarbeidet nye regler i samarbeid med nøkkelpersoner 

når det gjelder slippen. Det nye slippreglementet er gjeldende fra 13.5.2017. Det arbeides med 

en oppsamlingsrenne og kum for vann fra slippen. 

 

Tokai ligger fremdeles ved flytebryggen. Den påstås eierløs. Styret har benyttet seg av nødrett 

og bedt Seilas og havnelaget sjekke at båten ikke lekker.  

Miljøtiltak. Kystlaget har bestemt at all avrenning fra slippen skal samles og leveres. Vi har 

avsatt egne midler til dette.  

 

I forbindelse med Nasjonalt miljøprosjekt oppfordrer styret alle medlemmene å til å plukke 

plast og annet søppel på Svenner, Gokstadholmen og Buerøya. 
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Materiallager. En gruppe fra styret har fått i oppgave å utrede mulighet for bygging av 

langhus eller grindahus langs muren. Gruppa har hatt to møter og en befaring for å se på 

lignende hus. Det er tatt kontakt med Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter i forbindelse med 

dette. 

 

6. Utadrettet virksomhet og samarbeid  

Gokstad Kystlag har i høst hatt et samarbeid med Rotary og Turistforeningen.  

Kystlaget har hatt besøk av Turistforeningen som har lånt robåtene. Turen gikk til Berggren. 

Kystlaget stilte med 2 snekker som sikring/følgesbåter bemannet med Mathias og Ketil som 

gjorde en kjempejobb! Dette var et positiv samarbeid som vi gjerne gjør igjen.  

Rotary var lørdag 19 og søndag 20 august og seilte med Gaia. De hadde med mellom 35 – 40 

flyktninger. Kystlaget bidro med lånt båt av Geir Sanne som følge/frakt båt. Mathias var også 

med Fram som følgebåt. Målet var Buerøya med grilling, fotball og noe bading. Alle var 

fornøyd med turene i godværet. Takk til Kaare og Mathias! 

 

Styret bestemte at Torolf Stenersen skulle delta på Maritim kulturkonferanse i Tønsberg. 

Denne konferansen ble dessverre avlyst. 

Kystlaget har fått pengegave fra foreningen Huviglandets venner som ble avviklet.  

Styret bestemte å kjøpe inn 2 benker for pengene. Det er satt opp skilt med tekst:»Gave fra 

Huviglandets venner».  

  

En representant fra styret har deltatt på møtet i bystyresalen 09.11.17 «Ansvarlig vertskap» 

vedr. info om skjenkebevillinger. Det var et lærerikt og nyttig møte.Møtet vil bli fulgt opp 

med e-læringskurs der to representanter fra kystlaget vil delta. 

 

Kystlaget deltar i møter mellom de historiske lagene i Sandefjord 

 

7. Kurs arrangert i 2017 

Mange av våre medlemmer sitter inne med mye kunnskap og erfaringer som de gjerne deler 

videre. Vi har en stor kulturarv å videreføre, og det meste av kystkulturen må læres videre 

gjennom å øve opp praktiske ferdigheter. Mye av aktiviteten vår kan søkes om som kurs. 

Minimumstid for å få støtte er 8 timer og minst 3(4) deltagere. Kursene skal være åpne for 

alle interesserte, og dette er en fin måte å bli kjent med kystkulturen og kystlaget på. Kursene 

gjennomføres etter kursplaner som er godkjent av Studieforbundet kultur og tradisjon.  

Det er totalt gjennomført 5 kurs i år. I vårhalvåret ble det gjennomført 3 kurs, Viser fra Kysten 

1 (60 timer) med Kjeld Lunde som lærer. Båtførerprøven (13 timer) med 10 deltagere og med 

Geir Sanne som lærer. Byggeperiode 3 Ormestadsnekka (76 timer) med 4 deltagere og med 

Fred Ivar Tallaksen som lærer. 

I høst har vi gått videre med Viser fra kysten 2 (42,5 timer) og Byggeperiode 4 

Ormestadsnekka (78 timer.) Disse to kursa har frist til innrapportering i begynnelsen av januar 

2018. 

Vi håper på at flere tar initiativ til å få igangsatt flere kurs i 2018. 

Brit Holm Lunde 
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8. Markedsføring 

Nettsidene fungerer meget bra og blir oppdatert når dette er nødvendig. 

Siden forrige årsmøte har kystlaget hatt 19050 besøk på sine nettsider. 

Motorsamlingen har hatt flere besøkende enn normalt, noe som bidrar til markedsføringen av 

kystlaget. 

E- postutsendingene «Fra slippen» er en meget nyttig informasjonskanal i forbindelse med 

møter, dugnader og arrangementer. 

NS&B har holdt konserter i og utenfor Vestfold og derved bidratt til å markedsføre kystlaget. 

«Den digitale oppslagstavla» fra Infolaget har jevnt og trutt gitt både medlemmer og 

samarbeidspartnere stemningsrapporter fra livet på «Slippen».  

Kystlaget deltok med stand på Byfesten 27.mai. Vi fikk der anledning til å gjøre oss kjent i 

byens bilde. 

Kystlaget har hatt stand på Hjertnes i forbindelse med kommunens kulturarrangement, Speil, 

3. februar 2017 

 

9. Lørdagskafe 

Lørdagskafeen i stua på murhuset har også i år vært et viktig treffpunkt i kystlagets 

foreningsaktivitet. Hvis været tillater det holdes kafeen på brygga sør for "søndre". 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. Da er det alltid noen som stiller opp «på 

sparket».  

10. Utleie av Nordre skur i 2017 

Utleie av Nordre Skur går som før, litt bedre enn i fjor. 

Vi har hatt 79 utleieforretninger, de fleste i helgene i mai, juni, august og september. 

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

Forlandets Venner, Hjertestarter-kurs, medlemsmøter, Kystkulturdag, Fjordblues, og 

Førjulstreff. 

Renholdet er blitt tatt vare på av søstrene Iwona Kuszowska og Mariola Galek. De gjør en god 

jobb for oss. 

Bookingsystemet har fungert tilfredsstillende takket være pliktoppfyllende innsats fra 

kontorvaktene. 

Stor takk til alle for god jobb! 

Desember 2017. 

Greta og Andreas Falkenberg 
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11. Økonomisk oversikt for 2017 

  

 Resultat -2017 Budsjett -2017 

Sum inntekter      892.468 
 

   807.000 

Sum utgifter inkl. avskrivninger (23.747)      861.780     803.750 

Renter/rentekostnad/ gebyr – netto           2.170      

Årsresultat                  3.250 

Avsetning i 2018 (Tilskudd tak Buerøya kystled)      -  15.000         

Årsresultat etter avsetninger         17.857  

 

Korrigering av overskuddet: 

Ved overføring av skatt til skatteinnkreveren 27.12.17 ble driftskonto brukt ved en feil. Innestående 

beløp på skattetrekkskontoen 9239,- som skulle vært brukt til overførselen, må derfor legges til 

overskuddet. Feilen er rettet opp i banken 05.01.18. 

Reelt overskudd blir derfor etter dette 17.857 + 9239 = 27096,- 

  

Det er gjort en ny avsetning på 15.000 for vedtatt tilskudd til Sandefjord kommunes 

restaurering av kystledhytta på Buerøya. Denne ikke ble sluttført i 2017.  

 

Etter styrets mening har Gokstad kystlag i 2017 bevart den trygge økonomiske situasjonen 

som forelå ved årets begynnelse.  

 

Kasserer Morten 09.01.18 

 

 

 

12. Treffkomitéen 2017 

 

Treffkomiteen har i 2017 hatt 4 møter samt deltatt med servering til følgende:  

 - Årsmøte 27. januar, Servering av varm mat og drikke.  

 - Medlemstreffet 17. juni, på kystkulturdagen.  

- Fjordblues 12.august, medlemmer av treffkomiteen tar seg også av innkjøp og servering.  

- Førjulstreff 25.november, førjulstreff med pinnekjøtt og tilbehør.  

Vi har også deltatt med mat til vår/høst dugnader.  

 Leder Gunnar H. Bratli 
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13. Kystlagsbildet 2017 

 

Kystlagsbildet 2016 har det foreløpig blitt solgt 15 eksemplarer av. 

Det er enighet i komiteen som består av Cato Arveschoug, Thorfinn Myhre, og Torolf 

Stenersen, at det produseres et noe begrenset antall bilder fremover. 

Det er ikke så lett å få solgt 30 eksemplarer lenger. 

Komiteen har også lagt løpet for videre produksjon de neste fem år. 

Det er god stemning i en stabil gruppe, som kunne tenke seg at noen flere meldte seg i 

salgskorpset. 

 

 

 

Torolf Stenersen 

Medlem. 

 

 

14. Medlemsbladet Kystvakt 2017 

Kystvakt har kommet ut fire ganger i 2017. Bladet sendes til medlemmene i posten og er 

tilgjengelig digitalt på nettstedet www.issuu.com. 

Tilgangen til gode artikler er bra og mange medlemmer bidrar med interessante stoff. 

Utgiftene til Kystvakt er kun porto til posten fire ganger årlig. 

Bladet trykkes i fire farger A4 format og brekkes om i MS Publisher 

Sandefjord 27.11. 2017 

Redaktør Yngvar Halvorsen 

 

15. Gokstad kystlags vandrepropell 2017 

 

Vandrepropellen ble i 2017 tildelt "Snekka til Mathias". Tildelingen skjedde på 

kystkulturdagen. 

Båten er en Arendalssnekke på 22 fot med vindskjerm og kalesje. Den har en tradisjonell 

motor; Marna 2 sylinder 8-11 HK. Eier Mathias Hansen har gjort en stor jobb i å få båten i 

god stand. Han berømmer også Fred Ivar Tallaksen som har vært en god støtte og bidragsyter 

i arbeidet. Det er spesielt hyggelig at det er en av våre yngste, men allikevel langvarige 

medlemmer som mottar prisen. 

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.  

 

http://www.issuu.com/
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16. Årsrapport fra Husstyret 2017 

 
Året har gått med til diverse prosjekter og vedlikehold. 

Vinduene i murhuset har blitt tatt ut og restaurert etter alle kunstens regler. 

Gesimsen i murhuset har blitt tettet med fuglesperre. 

Kjøkkenet i murhuset har fått ny komfyr. Avrenningssystemet i slippgangen er påbegynt, 

slippvognen har også fått en aldri så liten forbedring. 

Vår og høstdugnad er holdt sammen med seilas og bryggelaget. 

Båtbyggeriet har fått et lite tilbygg, som skal huse det nye flisavsuget vi har fått. 

Strømmåleren er også blitt byttet til en ny og moderne sak. 

Ellers så er det som vanlig masse ting og tang som bare blir gjort, av en eller annen som 

slenger forbi. 

Takk til alle sammen! 
 
Jarle Larsen 
Husstyret 
 

17.Årsrapport fra Fartøy- og kulturlaget 2017 

 Lanesbuen   
Reparasjonene av dekket på båten har fortsatt hele 2017, og 

er under Sven Arne Nilsons ledelse i ferd med å bli veldig 

bra. Den fremre delen av dekket er ferdig reparert, dekket der 

har fått byttet ut dårlig treverk, blitt drevet og deretter natet. Den aktre delen er nå 

under arbeid, og når vi nærmer oss sommeren er håpet at vi kan olje og gjøre båten 

klar til bruk igjen 

 Spleis   

Også i år har Spleis hatt mast og seil oppe og har blitt litt 

brukt til turer på fjorden. Har vært noe startproblemer med 

motoren i denne sesongen, så Asbjørn Bekkevoll har vært 

behjelpelig med å løfte motoren ut av båten, og Ketil Wahl 

har tatt ansvaret med å få motoren i topp stand igjen til neste sesong 

 Poly – Ble pusset opp og sjøsatt også i år, men har vært lite brukt denne sommeren 

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

II”.  

 Deltakelse i 17.mai tog og Kystkulturdag, samt Lørdagskafeer 

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

 Materiallager: Innkjøpt pallereol som er satt opp syd for murhuset som skal 

brukes til lager for materialer til blant annet Ormestadsnekka og Lanesbuen 

 «Bygging av Ormestadsnekke» prosjektet: 

o 4. bordgang blir ferdig iår, 

o Spant har vært prioritert å få ferdig denne sesongen, mangler fortsatt litt eik 

til dette 

o Har hatt 3-5 personer normalt på dugnad på onsdager 

o Utsetting/Opplag: Gikk delvis greit i år. Båtene Spleis og Poly ble heist på land av 

Asbjørn Bekkevoll i høst. Det blir en utfordring når båtene skal sjøsettes igjen til våren 

pga akseltrykksbegrensning på 2 tonn. 

For Fartøy- og kulturlaget        Fred Ivar Tallaksen     9.12.2017 
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18. Årsrapport fra Gokstadveverne 2017 

Vi har hatt 4 planleggingsmøter i år. 

Det har vært stor aktivitet i laget om onsdagene og blitt vevd og strikket til eget bruk og til 

inntekt for kystlaget. Noen medlemmer er også aktive på «seilloftet» på lørdags formiddag. 

Gokstadveverne har i år bl.a. vevd badehåndklær og håndhåndklær i «vaffel»-teknikk, kluter, 

kjøkkenhåndklær, «blankiser» dvs. laken med tynn bomullsrenning og innslag med hvit, tynn 

hånd-spunnet ull. Dessuten noen spennende skjerf og små og store ryer eller «matter».  En del 

av produktene ble solgt på kystkulturdagen i juni.  Det vil også bli en «minimesse» i 

murbygget i forbindelse med vaffelkaféen, som vi har ansvar for lørdag 16. desember. 

Onsdagene har vi stort sett «kaffepause» kl. 19:30. Det hender det vi får besøk av noen fra de 

andre lagene og det er jo trivelig. 

Vi har fått ett nytt medlem og er nå 15 medlemmer i laget vårt. 

Sandefjord, 7. desember 2017 

Bjørg Skaret 

 

 

 

19. Årsrapport fra Kystledslaget 2017 
Kystled Drengestua på Gokstadholmen 

Leder Terje Larsen - gruppa har bestått av : Bjørn Sunde, Astri Bjønnes og Odd Eric 

Sillibakken, Dagrun Halvorsen og Vigdis Myhre. 

Vi har hatt den årlige vårdugnaden inne med lufting av tekstiler og rikelig med salmiakk og 

grønnsåpe - tak og vegger og ellers alt som skal vaskes. Så fylles hytta med rent sengetøy 

som har fått sin omgang i diverse vaskemaskiner og alle er fornøyde! 

Ute blir det slått og raket - grillen får bedre fundament - platting ved naustet blir rengjort og 

nypolert båt blir satt på vannet. Og det har blitt satt inn to ventiler for bedre inneklima. 

Vi har jobbet for å få til en båtplass på Østerøysiden - men har ikke fått til noe med 

grunneierne. Heller ikke fikk vi en båtplass til i Ormestadvika. 

Så vi har fremdeles bare en tilsynsbåt 

Vi har skriftlig avtale mellom Kystled Gokstad kystlag og Oslofjordens Friluftsråd (OF) om 

bruk og drift av Kystleddestinasjonen Drengestua. 

Godt samarbeid med OF og kommunen. 

Og ikke å forglemme godt samarbeid med interessegruppa for Gokstadholmen. 

Statistikken viser at det er flest leietagere fra Vestfold, omtrent likt fordelt fra Oslo, Akershus 

og Buskerud. Men også fra Hordaland og Østfold. 

Det er flest barnefamilier- 64%. 

Noe utleie i mai - så øker det i juni og toppen er juli, august er omtrent som juni. Ca. 55 

gjestedøgn. 

Full støtte fra styret gjør jobben behagelig nok 
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Kystled Buerøya 

For andre år har det ikke vært drift. Det er et større arbeid med taket som tar sin tid , det er 

kommunens folk som holder på. De har forøvrig sagt at de skal bli ferdig slik at det kan bli 

drift der neste sesong. OF er orientert og ligger på vent på en åpningsdag. 

Kjell Veiby har hånd om Buerøya. 

 

07.12.2017 

Vigdis Myhre 

 

 

20. Årsrapport fra Modellbåtlaget 2017 

Vi har vært 7 aktive medlemmer gjennom dette året.  7 frem til høsten, da Geir Raastad 

bestemte seg for å slutte hos oss. Mulig han kommer tilbake siden. 

Prosjekter i 2017 - ferdigstilte og påbegynte: 

Ormestadsnekka M/B Rolf. Svein og delvis Knut Erik jobber med dette prosjektet. 

I tillegg har medlemmene individuelle prosjekter - oppussing av skøyter og seilbåt, hvalbåt, 

flere varianter av plattgattere og seilskute, for å nevne noen. Ferdigstilte prosjekter:  

Mathias: Bygget ferdig modell av Colin Archer skøyte som Pål Henningsen hadde startet på. 

Turid sydde seil. Båten ble gitt til Gunilla som var veldig fornøyd.  Mathias har nesten ferdig 

bygd modell av isbryteren «Elbjørn». Knut Erik: «Queen» plattgatter, semi skala båt. 

Ellers holder Mathias på med modell av fiskeskøyta «Nordkapp» og taubåten «Fairmount 

Alpine». Lisbeth holder på med modell av plattgatteren «Diva». Kai holder på med oppussing 

av en eldre modell av en fiskeskøyte. Bjørn holder på med skuta «Half Moon» og Svein 

holder på med modell av M/B Rolf.  

Andre aktiviteter i 2017: 

For første gang så hadde vi en fin stand utendørs på Kystkulturdagen i juni. Veldig god 

interesse, og vi fikk vist oss frem på en god måte. At vi også tilbød å prøve Mathias sin Colin 

Archer skøyte på vannet, ble veldig populært hos de yngre besøkende (og deres foreldre). 

Vi har ellers vært aktive sammen med Vestfold Modellbåtklubb gjennom året, og kjørt 

modellbåter på 3.dammen i Tønsberg sammen med dem. 

Vi var også og besøkte Marinemuséet i Horten, og lagde etter det et innlegg i Kystvakt om 

turen. Veldig flott museum. 

Vi har også besøkt hobbymesser i Borre og Larvik, hvorav den i Larvik så hadde vi egen 

stand med utstilling av modellbåter og modellbiler. Takk til Kai og Mathias. 

Plan for 2018: 

Fortsette med MB Rolf prosjektet, i tillegg til ferdigstillelse av de pågående individuelle 

prosjektene. Holde god kontakt med Vestfold Modellbåtklubb, både på medlemsmøter og 

kjøring av modellbåter på 3.dammen i Tønsberg. Foreta minimum en museumsbesøkstur. 

Besøke aktuelle modellmesser i Vestfold distriktet. 

 

Knut Erik Boland 
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21. Årsrapport fra Infolaget 2016 

Infolaget har i 2017 bestått av tre aktive medlemmer. Vi jobber for å spre informasjon om 

smått og stort som skjer på kystlaget. Bilder og tekst kommer som bidrag både fra 

medlemmene generelt og oss i infolaget. Både hjemmesside, facebook, vår medlemse-post og 

instagram driftes av infolaget.  

I år har vi hatt jevnlige møter en gang i måneden. Her har vi også invitert lagsledere og andre 

interesserte for å få flere med i arbeidet, og for at flere skal kunne bidra inn. Det har vært lite 

oppmøte. 

I tilligg til at vi har sendt ut nyhetsbrev på e-post og lagt ut saker på nett, så har vi satt i gang 

arbeid med å oppdatere layout på hjemmesiden, samt hatt to bildekonkurranser på instagram. 

Vi samarbeider også med Yngvar som drifter Kystvakt. 

Mot slutten av året har vi informert styret om at de tre aktive i infolaget fortsetter, men pga. 

av at de fleste av oss har liten tid, har vi fra årsskifte trenger hjelp til å finne en ny leder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Infoleder     Grace-Jane E Larsen 

 

22. Årsrapport fra Nordre Skur og Ballast 2017 

 

Nordre Skur og Ballast (NSoB) har sine øvelser i 2. etg. i murhuset hver torsdag kl. 18.30 – 

21.00. Koret har gjennomført 36 øvelser. NSoB har fått offentlig støtte fordi øvelsene er blitt 

arrangert som voksenopplæring. Sangteknikk, stemmebruk og notelære er noen av flere tema 

som er blitt tatt opp. 

 

I kystlagsammenheng opptrådte koret på årsmøtet og kystkulturdagen 17. juni. På sistnevnte 

arrangement hadde NSoB besøk av koret Sarpazz fra Sarpsborg, som også deltok med 

framføringer. 

 

Sammen med Kirsten Muhle har koret gjennomført 2 arrangementer med tittelen «I motvind 

og medvind med Erik Bye» på Stokke og Andebu biblioteker. 

2 sykehjem har vært besøkt med korsang. 

Koret ble ansett som et fint innslag på et arrangement for Øyas Venner på Hotell Atlantic 

samt Hvalbåtens Dag 19. august. 

Koret deltok på en adventskonsert i Sandar kirke 7. desember sammen med Sande og 

Mosserød foreldrekorps. 

Som en det av Hvalkjæftens julekalender sang NSoB  20. desember inne i Hvaltorget 

kjøpesenter. 
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Deler av høsten har gått med til planlegging av deltakelse på Baltic Shanty Festival 2018 på 

Åland, Finland. 

Leif Rune Sundli ble i februar gjenvalgt som arbeidslagleder for koret.  

 

 

23. Årsrapport for Seilas- og havnelaget 2017 

Seilas- og havnelaget har hatt flere dugnader på bryggene og eiendommen ellers. Høst og vår 

dugnadene ble som før, arrangert felles med husstyret. Fellesdugnadene hadde som alltid, stor 

oppslutning. Det er også utført nødvendige vedlikeholdsarbeider og oppgraderinger på 

lørdager og onsdager.  

Vi har for tiden ingen prosjekter i gang, da bryggeanlegget ansees som ferdig utbygget. 

Bryggene har nå nærmere 50 plasser og er en vesentlig del av kystlagets inntekter. 

Arbeider utført på årets dugnader var løpende vedlikehold og reparasjoner av alle brygger. 

Nye strømstolper med jordfeilbryter er innkjøpt, og vil bli montert i tillegg til de øvrige.  

Det er montert rekkverk på skrålemmen til flytebryggen ved Forlandet.  

Vi hadde også en større reparasjon på bølgedemper og noen utriggere på flytebrygga etter 

periode med sterk vind. Noen vannkraner på bryggene hadde frosset og måtte demonteres og 

loddes. Arbeider med oppgradering av slippvogn og rensebrønn blir utført før båter skal opp 

til våren. 

Vi har ikke leiet ut vinterplasser, da rensing av havna var planlagt denne vinteren. Vi regner 

med at kommunen dekker dette tapet. 

Det er sendt kontraktformular til alle som har båtplass ved bryggene, slik at den enkelte får en 

dokumentasjon på sitt leieforhold. Vi har ikke fått kontrakten tilbake av alle, og det 

oppfordres til at den enkelte fyller ut nødvendige opplysninger og leverer kontraktformularet 

til undertegnede snaret mulig. 

Vi har også som tidligere hatt hjelp av ungdommene i Kystarenaprosjektet til snørydding samt 

rydding og bortkjøring av søppel. 

Kaare Jansen 

Leder Seilas og havnelaget 
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24. Forenklet driftsrapport for Svenner Fyr 2017 
 

Kystledsesongen 2017. 

Drift og vedlikehold av Svenner har vært svært likt fjorårssesongen, både når det gjelder 

gjennomførte arbeider og kystledsdrift. Det har også i år vært stabile forhold, selv om været 

sommeren i år var noe dårligere enn fjorårets. 

 

I kystledsesongen 2017 er det fakturert for 1354 sengeplasser, det er avbestilt 9 sengeplasser på 

grunn av vær/sykdom. I tillegg er steinhuset og vestre naust utleid 25 døgn og bare vestre naust 

utleid 7 ganger ettermiddag/kveld utenom sesong. Overnattinger knyttet til dugnads 

gjennomføringer er i år høyere enn fjoråret med 1200. Totalt nedlagte arbeidstimer ligger høyere 

enn 2016, og er i år 3800 timer. De sterke tallene for dugnadene skyldes bla flere dugnader/ 

arbeidshelger. 

 

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

også i år dobbelt vertskap. 

 

Driften gjennom sesongen har også i år gått etter planene. Vi har også som tidligere bevisst 

begrenset utleien til profesjonelle brukere. Dette for å prioritere kystled. Driftsmessig mener vi at 

brukere og aktører forstår og respekterer reglene vi har for bruk av et fredet fyr. 

 

Det har blitt gjort løpende vedlikehold på alle bygninger og anlegg gjennom hele året, samt en stor 

dugnadsinnsats på forsommeren (pinsedugnad og påskedugnad). Alle ryddede stier utenfor 

fyrområdet er også i år oppgradert. Vi har også som tidligere år holdt kommunale strender og 

toaletter rene og ryddige. Dette som som gjentjeneste for at Larvik kommunen tømmer fyrets 

toalettanker når det tømmer sine egne en gang i året. Dette ville kostet oss kr 130 000. 

Kaare Jansen 

Leder Svenner Fyr Kystled 

 

25. Årsrapport fra Verkstedlaget 2017 

Året 2017 har vært et stabilt driftsår for verkstedlaget. Hovedoppgaven har også i år, vært å 

videreutvikle motorsamlingen, samt restaurere flere motorer.  

Det har også i år kommet noen nye motorer til laget. Det kan nevnes noen nye 

påhengsmotorer, hvor av en er dampdrevet.  
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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 er denne 

presentasjonen ikke ajourført, og derved ikke komplett. Nye motorer, som er kommet til, er 

heller ikke lagt ut. Dessverre ligger vi fortsatt etter i dette arbeidet. 

Vi har i år også solgt noen delemotorer/motorer. Disse motorene er solgt til samlere rundt i 

landet. 

Det ble i år kjørt motor i Borgertorget, samt at Verkstedlaget hadde åpent i motormuseet, og 

kjørte motorer, på årets kystkultur dag. 

I den nyeste delen av motormuseet, er gulvet blitt malt, og i den eldste delen av museet, er det 

montert nytt lys.  

Driften i laget har også i år vært svært stabil, og nye motorer er under restaurering. Besøket i 

motormuseet har vært godt. Spesielt kan nevnes at veteranbil klubber i større grad ønsker å 

besøke Gokstad kystlags motorsamling. 

Sandefjord 04.12.2017 

Per Angell-Hansen      
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26. Regnskap for 2017 og budsjett for 2018 

Konto Tekst 2016 2017 2017 2018 

  
Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 

Salgs-og driftsinntekter 
    3100 Kaffepenger diverse 28 727,00 29000 25559,00 29000 

3102 Verkstedlaget 11 700,00 4000 8900,00 5000 

3104 NSoB, spilleoppdrag mv  6 134,00 5000 5510,00 5000 

3107 Kystled 20 050,00 40000 15036,00 40000 

3108 Medlemsarrangementer 27 833,50 20000 21100,00 20000 

3109 Andre arrangementer 166 539,00 130000 168434,02 140000 

3110 Kystlagsbildet 59 800,00 40000 36000,00 36000 

3111 Kystkulturdagen 21 458,00 20000 32807,00 20000 

3112 Gokstadveverne 6 100,00 5000 3935,00 4000 

3113 Lanesbuen 1 400,00 2000 1600,00 

 3115 Kystlagsprod. Salg 1 100,00 2000 6210,00 3000 

3400 

Tilskudd Sandefjord 

kommune 36 884,00 20000 22258,00 22000 

3610 Leieinntekter lokaler 224 200,00 225000 233600,00 230000 

3615 Leieinntekter båtplasser 142 000,00 140000 138500,00 138000 

3617 Leieinntekt strøm 31 447,00 30000 38045,00 38000 

3620 Slipping 12 800,00 12000 10250,00 10000 

3910 Kursinntekter 7 109,00 7000 24837,00 20000 

3920 Medlemskontigent 52 825,04 52000 52500,00 52000 

3930 Momskompensasjon 53 005,00 20000 35027,00 35000 

3940 Prosjekt ny Ormestadsnekke 

    3950 Restaurering murbygning 171 500,00 

   3999 Diverse inntekter 3 805,11 4000 12360,03 7000 

SUM salgs og driftsinntekter 1086416,65 807000 892468,05 854000 

      Varekostnader 
    4100 Utg. kaffe div. smått 15 373,59 16000 14433,25 16000 

4101 

Kystvakt div. utgifter 

infolaget 11 590,18 12000 11996,76 12000 

4102 Verkstedlaget 9 403,98 24000 22116,24 Bevilges 

4103 Fartøy- og kultur 11 673,28 20000 19147,02 i mars  

4104 Nordre Skur & Ballast 4 735,00 5000 3863,4 fra 

4105 Modellbåtlaget 5 379,60 5000 4888,9 konto 6560 

4107 

Kystled - 

Buerøya/Gokstadholmen 7 518,56 30000 9098,4 15000 

4108 Medlemsarrangementer 28 716,77 20000 17521,25 20000 

4109 Andre arrangementer 112 507,93 80000 116479,72 90000 

4110 Kystlagsbildet 27 966,00 5000 470,00 1000 

4111 Kystkulturdagen 16 201,59 20000 17534,37 20000 

4112 Gokstadveverne 8 029,80 7000 5724,00 Se 4102-06 

4113 Lanesbuen 38 638,80 30000 34425,83 30000 

4115 Kysten og kystlagsprodukter 3 000,00 3000 4200,00 3000 

4116 Diverse utgifter/utstyr 42 421,57 37000 47448,27 40000 

4910 Kursutgifter 

 

5000 5500,00 6000 

4940 Prosjekt ny Ormestadsnekke 13 392,10 

 

3381,40 

 4950 Restaurering murbygning 170 559,88 

   

      Sum varekostnader 527108,63 319000 338228,81 253000 



 

 

  19 

      Lønnskostnader 

    5000 Lønn til ansatte 79 755,00 82000 85530,00 89000 

      Av- og nedskrivninger 
    6000 Avskrivning flytebrygger 29 684,00 

 

23747,00 

 
      

      Konto Tekst 2016 2017 2017 2018 

  
Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 

Kostnad lokaler 

    6300 Leie lagerlokale 750,00 

   6320 Kommunale avgifter 5428,65 6000 10012,67 11000 

6340 Energiforbruk 120583,23 125000 126957,38 130000 

6350 Vedforbruk 

  
1 050,00 1000 

6380 Vaktselskap 

 

1000 600,00 1000 

6390 Kostnad vedr. utleielokaler 28369,66 30000 23884,90 25000 

6391 Renovasjon 34501,87 35000 36507,75 36000 

Sum andre driftslokaler (lokaler) 189633,41 197000 199012,70 204000 

      Leiekostnader 

    6400 Gassflasker 3 714,00 3800 7621,75 8000 

6440 Brøyting 

 

12000 

 

12000 

6450 Leie lagerlokale 

 

750 

  Sum Leiekostnader 3714,00 16550 7621,75 20000 

      Avsatt til arbeidslagene 
    6560 Avsatt til arbeidslagene 

 

4000 

 

75000 

      Reparasjon og vedlikehold 

    

6600 

Reparasjon og vedlh 

bygn/anlegg 96 088,34 90000 124090,94 106000 

      Fremmede tjenester 
    6780 Lønn selvstendige næringsdrivende 

   

      Kontorkostnader, trykksaker 
mv 

    6800 Kontorrekvisita 3 291,37 3000 2364,83 3000 

6810 Data/EDB/telefon- kostnad 10 297,61 11000 11194,39 11000 

6840 

Tidsskrifter, repr, oppdatering 

o.l 5 400,00 5000 3000,00 4000 

6890 Annen kontorkostnad 11 021,27 11000 10220,52 11000 

6940 Porto 2 200,00 2200 1300,00 1300 

Sum kontorkostnader, trykksaker 

og lign. 32210,25 32200 28079,74 30300 

Forsikring 
    7040 Forsikring 48 717,00 56000 49955,00 55000 

      Kontingent og gaver 
    7410 Kontingenter andre 4362,50 5000 4250,00 5000 
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7420 Gaver/premier 2 108,90 2000 1265,00 2000 

Sum kontingent og gaver 6 471,40 7000 5515,00 7000 

      SUM driftskostnader 1013382,03 803750 861780,94 839300 

      

      

      Finansinntekt og -kostnad 
    8040 Renteinntekt 4 600,55 

 

4322,68 

 8170 Gebyrer 2 974,66 

 

2152,48 

 
      Driftsresultat 

    

      Sum salgs- og driftsinntekter 1086416,65 807000 892468,05 854000 

Sum totale driftsutgifter 1013382,03 803750 861780,94 839300 

Sum finansinntekt og kostnader 1625,89 

 

2170,20 

 Avsetninger (For 2018: konto 4107) 45000 

 

15000,00 

 
      Årsresultat   29 660,51 3250 17857,31 14700 
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27. Balanseregnskap 
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28. Revisorerklæring  

 

 

29. Arbeidsplan for 2018  
 

I tillegg til de rutinemessige gjøremål så vil følgende prosjekter ha prioritet i 2018 

- Rekruttering til styret/arbeidslag. Vi må jobbe mer langsiktig i forbindelse med 

rekruttering til styreverv og andre verv i kystlaget. 

- Arbeidet med å få gjennomført avtalen med Sandefjord kommune om adkomstvei fra 

sør, må følges opp. 

- Kurser skal fortsette i 2018.  

- Større fokus på miljø, forurensning og plast i havet og langs kysten vår. 

- Oppgradering av slippen med flere støtter på slippvognen og kum som samler opp 

miljøfarlig avrenning. 

- Medlemstreff med faglig/kulturelle innslag. 

- Arbeide med videreføring og videreutvikling av Kystkulturdagen 

- Sluttføre nødutgang på Murhuset 

- Prosjekter i arbeidslagene videreføres etter egen tidsplan 

- Seil/havn følger opp arbeidet med rensing av indre havn og påser at avtalen med 

kommunen blir overholdt. 
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30. Treffliste 2018  
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. 

Arbeidslagene innkalles til møter etter avtale med arbeidslagslederne, min 3 møter. 

Januar Ti 09.01 Styremøte 

 Fr 26.01 Årsmøte 

Februar Ti 13.02 Styremøte  

Mars Lø 03.3 Skreiaften dersom noen tar initiativ og ansvar 

 Ti 06.03 Styremøte/med arbeidslagsledere 

April             Ti 10.04 Styremøte 

 On 18.04 Medlemstreff 

April/Mai  Kystlagstur 

Mai Ti 08.05 Styremøte 

 To 17.05 Borgertoget 

 Fr 18.- 21.05 Pinsedugnad Svenner 

Juni Ti 05.06 Styremøte/med arbeidslagsledere 

 Lø 16.06 Kystkulturdag 

 Fr 23.06 Sankthansaften  

Juli To 19 – Sø 22.07 Landsstevne i Haugesund 

August Lø 11.08 Fjordblues 

 Ti 21.08 Styremøte 

 Ons 29.08 Medlemstreff 

September Lø 01- 2.09 Bacalao Svenner 

 Ti 11.09 Styremøte 

 Lø 22.09 Høsttreff Gokstadholmen 

Oktober                     Ti 09.10 Styremøte 

 Ons 17.10 Medlemstreff 

November Ti 13.11 Styremøte 

 Lø 24.11 Førjulstreff 

Desember Ti 11.12 Styremøte/ med arbeidslagsledere 

 Lø15.12 Lørdagskafe med Gokstadveverne: Risgrøt og 

salg av minisalgsmesse 

Januar 2018 Ti 08.01 Styremøte 

 Fre 25.01 Årsmøte 



 

 

  24 

 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 8 arbeidslag med varierte gjøremål. Denne organiseringen er en 

styrke for kystlaget da mange finner sin «nisje» innen ett av disse lagene. Samarbeidet 

mellom styret og arbeidslagene, treffkomiteen og utleieansvarlige har fungert meget bra i 

2016.  

Oppdrag for Arbeidslag og Husstyret 

 

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 

GOKSTADVEVERNE SEILAS/HAVNELAG KYSTLEDSLAG VERKSTEDLAG 

Drifte aktiviteten rundt 

vevene. 

 

 

 

Drifter pålebrygga og 

flytebrygga, herunder 

utleie. 

 

Drifter 

kystledsdestinasjonene 

Gokstadholmen og 

Buerøya  

Drifter verksted, 

smie, motorsamling 

og 

dokumentsamling 

HUSSTYRET    

Drifter løpende 

vedlikehold og planlagt 

byggevirksomhet som 

ikke er definert til andre 

arbeidslag. Drifter 

slippen. 
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32. Vedtekter for Gokstad kystlag   Gyldig etter årsmøte den 27.01.2017 

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. Minst tre styremedlemmer må være tilstede 

for at styret skal være beslutningsdyktig. Ved stemmelikhet 

gjelder det som styrelederen, eller stedfortreder utpekt av 

styreledere, har stemt for. . 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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