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Innkalling til årsmøte fredag 25.01.19 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 2018 
Revidert regnskap for 2018 
Forslag til budsjett for 2019 
Forslag til arbeidsplan for 2019 
Innkomne forslag. (Må være styret i hende senest 2 uker etter møtets kunngjøring) 
 
 
VALG 

Styret 
Leder (på valg) 
Nestleder (ikke på valg) 
Sekretær (på valg)  
Kasserer (på valg) 
Leder av husstyret (ikke 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 11.12.18 

Styret i Gokstad kystlag 
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VEDLEGG. Forslag til ny tekst til punkt 3 og 4 i Gokstad kystlag sine vedtekter  
Forslag til forandring av vedtekter for Gokstad kystlag. Tas opp på årsmøtet i januar 
2019. 
 
3. Medlemskap. 
Alle kan bli medlemmer av Gokstad kystlag. Man blir medlem ved innmelding i Forbundet 
Kysten og med Gokstad kystlag som lokallag. 
Kontingent kreves inn av Forbundet KYSTEN sentralt. Bare den som har betalt kontingenten 
innen fastsatt frist, kan regnes som medlem av laget. 
 
Medlemskontingenten graderes i : 
 Hovedmedlemmer. Ungdomsmedlemmer – inntil fylte 26 år. Familiemedlemmer. Som 
familiemedlem regnes ektefelle/samboer/partner til hovedmedlem og barn av disse. 
Foreninger, bedrifter og institusjoner. (Ved en person.) 
Hvert medlemskap gir en stemme i lagets bestemmende organer. Vilkåret for stemmerett er 
betalt kontingent. Ubetalt kontingent regnes som utmelding. 
 

Forslag til endring i vedtektenes punkt 4  

2. avsnitt under punkt 4 foreslåes endret til:  

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende innen 3 uker før årsmøtet. 
Årsmøtepapirene skal være tilgjengelige senest en uke før årsmøtet. 
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1. Antall medlemmer i Gokstad kystlag. 
I følge Forbundet KYSTEN sine oppgaver var det 416 medlemmer i Gokstad kystlag ved 
utgangen av 2018. 
 
2. Styrets medlemmer 
Styret har bestått av følgende personer: 
Leder:   Bjørn Navjord  
Nestleder:  Brit Holm Lunde 
Kasserer:  Morten Hellemann 
Husstyret:  Kai Andersen 
Sekretær:  Ellen Marie Husa 
Varamedlem  Bjørn Rishovd 
Varamedlem  Torolf Stenersen 
 
3. Ledere for arbeidslagene og andre verv 
Fartøy- og kulturlaget: Fred Ivar Tallaksen 
Infolaget:   Børre Grønningsæter 
Modellbåtlaget:  Mathias Hansen 
Nordre Skur og Ballast: Leif Rune Sundli 
Seilas- og havnelaget:  Bjørn Rishovd  
Verkstedlaget:   Per Angell-Hansen 
Kystledslaget:   Astri Bjønnes 
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 2018 

- Det er avholdt 11 styremøter i løpet av året 2018 
- Det er avholdt 4 møter med arbeidslagslederne 
- Det har vært 3 medlemstreff, 18. april, 29. august og 31. oktober 
- Kystlagstur til England 26.april-2.mai 
- Kystlaget har deltatt i borgertoget, 17 mai  
- Pinsedugnad på Svenner 18. – 21. mai 
- Kystkulturdag 16. juni 
- Fjordblues 11. august 
- Bacalao på Svenner 1. september 
- Høsttreff på Gokstadholmen 22. september 
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- Førjulstreff 24. november 
- Salgsmesse og risgrøt på lørdagskafe med Gokstadveverne 15. desember 

 
5. Viktige saker som er behandlet i styret i 2018. 

 
Det er opprettet et nytt arbeidslag innen miljø. Arbeidslaget er gitt betegnelsen 
Kystmiljølaget, forkortet KML laget 

Styret har fulgt med på prosjektet «Renere Sandefjordsfjord». I den forbindelse oppstod det 
problemer ved flytting av Tokai som fremstod som eierløs på denne tiden. Senere løste 
problemet seg selv da Tokai ble fjernet fra våre brygger.  

Det er inngått nye brøyteavtaler for våre områder. 

Det er utarbeidet risikovurderingsskjema for kystlagets ulike aktivitetsområder. Disse er sendt 
til arbeidslaglederne. Dette arbeidet skal følges opp videre. 

Kontrakten mellom Fyrvesenet og Kystlagene om drift av Svenner er gått ut. Drivergruppen 
har mottatt forslag til ny kontrakt i desember 2018.. 

Styret har laget planer for å bygge langhus langs muren syd for Søndre skur. Det er opprettet 
en arbeidsgruppe som arbeider med saken videre. 

Disse vedtakene er gjort for murhuset: Døra inn til peisestua må snus. Inngangsdøren til 
murhuset bør få et 100 cm bredt dørblad. Det lages rømningsvei ut vestvinduet i peisestua.  

Det er satt inn ett brannslukningsapparat til peisestua. I tillegg er det kjøpt inn 4 stk. 
branntepper. 

Også i år har styret prøvd å få gjennomført avtalen som ble inngått mellom Sandefjord 
kommune og Gokstad Kystlag i 2011 om at Gokstad Kystlag skal ha vei fra syd. Det har vært 
flere møter med kommunen om saken. Dette har til nå ikke ført frem. 

Det er utarbeidet forslag for nytt punkt 3 og 4 i vedtektene. Dette for at våre vedtekter skal være i 
samsvar med forbundet Kysten sine vedtekter. 

 

6. Utadrettet virksomhet og samarbeid  
 
Gokstad kystlag har deltatt på møter mellom de historiske lagene i 2018. Brosjyren” Det 
historiske Sandefjord” ble ferdig i mars og fordelt på alle foreningene som distribuerer disse 
selv. 
Gokstad kystlag har samarbeidet tett med Kystarena om ulike arbeidsoppgaver. De har gjort 
et strålende arbeid for Kystlaget. 

Forbundet kystens landsdekkende seminar i Trondheim 6-8 april 2018. For Gokstad kystlag 
stilte Brit H L da Bjørn N ble dekket  som medlem av styret i Forbundet kysten.  
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Kystlaget har også i år samarbeidet med Fjordbluesfestivalen i august og bl.a. stått for 
klargjøring av lokalene, servering og vakthold. 

Samarbeid med Oslofjorden friluftsråd om utleie og drift av kystledshyttene Buerøya og 
Drengestua. Vi har hatt samarbeid med Sandefjord kommune om istandsettelse av hytta på 
Buerøya. 
 

7. Kurs arrangert i 2018 
Det er i løpet av 2018 gjennomført 4 kurs. To i vårhalvåret, og 2 i høsthalvåret. Byggeperiode 
5 og 6, Ormestadsnekka, der Fred Ivar Tallaksen har vært kurslærer, og Shanties til sjøs 1 og 
2 der Kjeld Lunde har vært kurslærer. I høst har vi gjennomført henholdsvis 43 timer og 62 
timer. Rapporter er innlevert og godkjent, og da oppnår vi støtte fra Studieforbundet kultur og 
tradisjon. (En stor del av kostnadene til bygging av Ormestadsnekka blir dekket av tilskuddet 
vi får.) Det trenger bare å være minst 4 kursdeltagere, og kurset må ha minst 8 timer. Det 
oppfordres til at også andre arbeidslag setter i gang kurs. Søknad om støtte til kurs må være 
levert – og godkjent- før de starter. 

Brit Holm Lunde 

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

Siden forrige årsmøte har kystlaget hatt 18273 besøk på sine nettsider. 

Motorsamlingen har også i år hatt besøkende, enkeltpersoner eller lag/organisasjoner, noe 
som bidrar til markedsføringen av kystlaget. 

E- postutsendingene er en meget nyttig informasjonskanal i forbindelse med møter, dugnader 
og arrangementer. 

Utgivelsen av «Kystvakt» bidrar sterkt til å opplyse rundt kystkultur generelt. 

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

Som vanlig deltok vi i borgertoget 17. mai med kor, motor og båt. 
 
 «Den digitale oppslagstavla» fra Infolaget har jevnt og trutt gitt både medlemmer og 
samarbeidspartnere stemningsrapporter fra livet på «Slippen».  
 
Kystlaget har hatt stand på Hjertnes i forbindelse med kommunens kulturarrangement, Speil, 
3. februar 2018 
 
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».  
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10. Utleie av Nordre skur i 2018 
Utleie av Nordre Skur går som før, dvs. omtrent som i fjor. 

Vi har hatt 60 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, medlemsmøter, Kystkulturdag, Fjordblues, og Førjulstreff. 

Renholdet er blitt tatt vare på av Mariola Galek. Hun gjør en god jobb for oss. 

Bookingsystemet har fungert tilfredsstillende takket være pliktoppfyllende innsats fra 
kontorvaktene. 

Stor takk til alle for god jobb! 

Desember 2018.   Greta og Andreas Falkenberg 

 

11. Økonomisk oversikt for 2018 
  

 Resultat -2018 Budsjett -2018 
 
Sum inntekter      914.788 

 
854.000 

Sum utgifter inkl. avskrivninger (23.747)      890.734  839.300 
Renter/rentekostnad/ gebyr – netto          -1.151  
Årsresultat         22.902   14.700 
Avsetning i 2019 (Tilskudd tak Buerøya kystled)      -  15.000  
 
Vedtatt avsetning på 15.000 for tilskudd til kommunens restaurering av kystledhytta på 
Buerøya er videreført i 2018. Sandefjord kommune opplyser nå at faktura for dette beløpet 
blir sendt i januar 2019 og avsetningen videreføres derfor i 2019.   
 
Det har i 2018 blitt gjennomført oppgradering av slippvogn og slippgang samt tilbygg for 
støvavsug i båtbyggeriet. Videre el-oppgradering på flytebrygge og også oppgraderinger for 
ny oppstart av kystledhytta på Buerøya. Dette har vært viktige og nødvendige investeringer. 
Etter styrets mening har Gokstad kystlag i 2018 bevart den trygge økonomiske situasjonen 
som forelå ved årets begynnelse.  
 
Kasserer Morten 07.01.19 
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12. Treffkomitéen 2018 
Kort oppsummering om formål /mål 

Vi bidrar med mat eller annen type servering for kystlagets medlemmer 

Antall medlemmer og antall møter (eventuelt møtefrekvens) 

Vi er 6 medlemmer og møtes i forbindelse med arrangementer eller dugnader på Slippen. 

Aktiviteter 

I 2018 har vi bidratt med servering til 5 større arrangementer samt 3 dugnader. 

Dato  og underskrift  5/12-2018 GunnarH.Bratli 

 

13. Kystlagsbildet 2018 

 

Kort oppsummering om formål 
/mål 

 

Formålet er å produsere bilder 
komplett med rammer og tekst 
for salg. Stort sett fra indre 
havn. Målet er å formidle 
maritim historie fra Sandefjord, 
samtidig som salg av disse 
bildene bringer penger i kassen 
til Kystlaget. 

Antall medlemmer og antall møter (eventuelt møtefrekvens) 

Cato Arveschoug, Thorfinn Myhre og Torolf Stenersen er medlemmer, og det er holdt et 
juleverksted der 25 stk. bilder ble laget, og utallige «salgsmøter». 

Bilder produsert tidligere henger i selskapslokalet og Framnesrommet. 

Bildet for 2018 er av Fea Bolt tatt i hennes salgssjekte på indre havn 1917. 

Dato  og underskrift       10.12.18    Torolf Stenersen 
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14. Medlemsbladet Kystvakt 2018 
Kystvakt har kommet ut fire ganger i 2018. Bladet er sendt ut tre ganger i posten og er også 
tilgjengelig digitalt på nettstedet www.issuu.com. 

Tilgangen til gode artikler er bra og mange medlemmer bidrar med interessant 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 kommune 
har i mange år trykket bladet for oss, men nå kan de ikke det lenger. De to første nummere i 
2018 ble trykket av kommunen, nummer tre ble bare sendt ut digitalt mens nummer fire er 
trykket av et digitaltrykkeri. Vi håper å kunne trykke og sende ut alle fire nummere i 2019, 
men det er et kostnadsspørsmål. 

Sandefjord 15.11. 2018 

Redaktør Yngvar Halvorsen 

 

15. Gokstad kystlags vandrepropell 2018 
Vandrepropellen ble i 2018 tildelt” Kystdrakten”. 

Reidar Ottesen mottok vandrepropellen for sitt langvarige arbeid med å utvikle en kystdrakt. 

Gokstad kystlag har tidligere arrangert kurs i sying av kystdrakt, og en rekke mannlige 
kystlagsmedlemmer har nå sin kystdrakt som brukes i festlige anledninger. 

Mer informasjon om tildelingen kan leses i stua i murbygningen der” propellen” henger, samt 
i julenummeret av Kystvakt. 

Vi gratulerer Reidar med tildelingen.  

Propellkomiteen består av Stig Tore Lunde, Kristian Fossum og Morten Hellemann.  
 
Desember2018     Morten Hellemann 
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16. Årsrapport fra Husstyret 2018 
 

 

Kort oppsummering om formål /mål 

Drifte og vedlikeholde eiendom, bygninger og slipp ved 
Gokstad Kystlag.  

Føre oversikt over arbeidsoppgaver og innkalle til 
stordugnader vår, høst og ellers ved behov. 

Være representert i styret og holde styre oppdatert om 
status. 

Samarbeide tett med alle lag spesielt Seilas & havnelaget.  

Antall medlemmer og antall møter (eventuelt møtefrekvens) 

Deltatt på alle 11 styremøtene 

4 stordugnader og noen mindre dugnader ved behov. 

 

Aktiviteter: 

• Rehabilitert vinduer i bygningene. 
• Reparert dør til båtbyggeri. 
• Beiset Nordre skur (noe gjenstår på vestre og nordre vegg). 
• Beiset Søndre skur. 
• Med god hjelp av Kystarena er slippenvogn rusthakket og grunnet, de har også vært 

behjelpelig med dreneringskum i slippgang.  
• Renovert slippgang og oppgradert slippvogn til sikker standard. 
• Oppgradert noe belysning 
• Gesimsventilasjon er montert for å hindre fugler i å komme inn. 
• Delvis montert avsug i båtbyggeriet, forventes ferdig våren 2019 
• El.motor for løfting av bro er montert og testet. 
• Oppgradert brannsikkerhet i bygningene 
• Skiftet sprukken kran til brannslange i båtbyggeri 
• Holdt området ryddet for snø. 
• Løpende opprydding og tømming av søppel også levert til miljøstasjon 

   

Dato  og underskrift  09.01.2019  Kai Andersen 
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17. Årsrapport Fartøy og kulturlaget 2018. 
Bilde  Kort oppsummering om lagets formål /mål 

Fartøy- og kulturlaget har fokus og ansvaret for: 

• kystlagets egne båter, for tiden 7 i tallet inkludert 
skøyta Lanesbuen. 

• Båtbygging, for tiden prosjektet «Ormestadsnekka» 
• Ta vare på og registrere kulturminner 

 

Antall medlemmer og antall møter (eventuelt møtefrekvens) 

Ikke noe fast antall medlemmer, men vanligvis er det 4-5 som er med på båtbygging, 2-3 som 
holder på med Lanesbuen, i tillegg til flere andre medlemmer som er med på dugnader når 
båtene skal klargjøres for ny sesong. Har normalt et par møter i året i tillegg til faste dugnader 
på onsdager. På Lanesbuen holdes det ofte dugnad på lørdager også. 

Aktiviteter 

Lanesbuen: Oppgavene for 2018 har vært som i 2017. Hovedfokus har vært på rehabilitering 
av dekk. Resultatet er godt dekket i Kystvakt nr 4, 2018. Det har i hovedsak vært aktivitet på 
onsdag og lørdag av 2 til 3 mann.  

Båtbygging, Ormestadsnekka: Fortsatt med bordganger og spant. Er nå på 5. bordgang og 
mangler kun 5-6 spanteemner. 

Annet:  

• Vanlig vårpuss og høststell av båtene 
• Spleis sin motor tatt ut og overhalt, klar til å settes i igjen til våren 
• Poly ikke sjøsatt i 2018, bør bli en del av museum og bevares på land 
• Storseil til Albatross reparert 
• Generelt for lite bruk av lagets båter 

Dato  og underskrift  6.1.2019 Fred Ivar Tallaksen 

 
 
 
18. Årsrapport fra Gokstadveverne 2018 
Vi har hatt bra oppmøte på seilloftet på onsdagene.  Det har blitt vevd bl.a. tynne ulltepper, 
kjøkkenkluter, diverse typer håndklær, grytekluter og spisebrikker. Rundt skipskassa ved 
vinduene mot sjøutsikten er det blitt strikket alt fra sokker til sjal og gensere til små og store, 
noe til salg på kystlaget og mye til eget bruk. 

I år har vi hatt to små salgsmesser - 16. juni og 15. desember – den siste på oppfordring!  Da 
hadde vi både vaffelsteking og koking av julegrøt og litt ommøblering av «stua» i murhuset 
for å lage julestemning.  Siden «julemessen» gikk veldig bra, blir den muligens en tradisjon.  
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Kaisa er blitt pensjonist og forlot oss i midten av oktober for å flytte til huset sitt i Ålbæk i 
Danmark, der hun nå har minst 2 vever som etter hvert trenger renning, så til våren er 
Gokstadveverne invitert på besøk og det gleder vi oss til!  Annika fra Tyskland har overtatt 
Kaisas jobb som konservator og dermed også blitt med Kaisa til kystlaget. Hun er allerede i 
gang med å lære å veve håndklær! 

Gokstadveverne teller i skrivende stund 14 medlemmer. 

 

Sandefjord, 19. desember 2018 

Bjørg Skaret 

 

 

19. Årsrapport fra Kystledslaget 2018 
 

Bilde 

 

Formål 

I samarbeid med Oslofjorden Friluftsråd bidrar kystledslaget 
til at folk får tilgang til rimelig overnatting i hytte langs kysten, 
Drengestua på Gokstadholmen og på Buerøya. 
 
 

Antall deltakere og møter  

Vi er totalt ca. 10 stk. i laget. 
Vi har møte etter årsmøte, vårdugnad, høstdugnad, evalueringsmøte høst sammen med OF 
og førjulsmøte med OF og Kystled Vestfold 

Aktiviteter 

Markedsføring av Kystled på Kystkulturdagen 
Dugnadsarbeid på begge hytter. Buerøya ble åpnet igjen for utleie 15.06.2018 etter å ha 
vært avstengt i to år i påvente av større oppgradering ved hjelp av Sandefjord kommune. 
Kjell Veiby har vært primus motor der ute, i samarbeid med medhjelpere og kommunen. 
Ellers består aktiviteten vår og høst av vanlig vedlikehold av hyttene og utearealene, samt 
robåtene, foruten tilsyn i utleiesesongen 

 

04.12.2018 Astri Bjønnes, leder kystledslaget. 
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20. Årsrapport fra Modellbåtlaget 2018 
 
Vi er nå 6 aktive og 2 som kommer en gang imellom. Vi har et nytt medlem som har 
lyst til å begynne og som har vært innom noen ganger med en modellbåt han holder på 
med hjemme, men han begynner for fullt hos oss på nyåret. 
 
Ellers så holder vi på med våre egne byggeprosjekter. Kai Andersen holder på med å 
pusse opp en skøyte. Lisbeth Boland holder på med å bygge en plattgatter. Knut-Erik 
Boland bygger et vikingskip. Roy Gundersen bygger en seilbåt. Svein Olaf Skjørdal 
holder på med «Rolf» som bygges i etasjen under oss. Og jeg Mathias Hansen holder 
på med bygging av en Colin Archer etter tegninger. 
I mai i år så tok vi turen innom marinemuseet i Horten og så på båtene som er det. 
Neste år har vi tenkt å dra inn til Oslo for å besøke noen museum der. 
 
Sandefjord Desember 2018   Mathias Hansen 
 
21. Årsrapport fra Infolaget 2018 

 

Kort oppsummering om lagets formål /mål 

Infolaget har som formål å spre informasjon til medlemmer 
av kystlaget. Vi gjør dette via våre nettsider, facebook og 
medlemspost. I tillegg er Kystvakt en del av infolaget, men 
denne delen drives av Yngvar Halvorsen. Medlemmer av 
infolaget bidrar også med saker til Kystvakt. 

Antall medlemmer og antall møter (eventuelt møtefrekvens) 

Infolaget har 6 medlemmer. Vi møtes ca. en gang i måneden og når det er behov. I tillegg 
har vi en messengergruppe, hvor vi gjør avtaler og planlegger. 

Aktiviteter 

I løpet av året har planlagt hvordan vi skal være tilstede og formidle informasjon til 
medlemmene. Vi har lenge hatt lyst til å gjøre noe med lagets nettsider, og i år har de fått en 
stor ansiktsløftning. Her har Bente Wallander spilt en stor rolle. Siden fungerer nå godt på 
alle enheter og har en responsiv layout. Det legges jevnlig ut saker her, men vi ønsker flere 
saker fra medlemmer, som vi kan legge ut. Facebooksiden vår oppdateres også jevnlig, og 
begge sidene er godt besøkt. Laget jobber jevnt og trutt gjennom året, og stiller opp på 
kystlagets arrangementer, så vi kan synliggjøre alle de flotte aktivitetene som finner sted 
her på Slippen. I løpet av de siste månedene har det også vært jobbet med å oppdatere 
epostlistene, slik at alle skal få epost. Hvis det er medlemmer som ikke får epost, bes det 
om at man melder fra til forbundet kysten eller direkte til infolaget. 

Dato  og underskrift 30.12.18 Nestleder Grace-Jane E Larsen 
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22. Årsrapport fra Nordre Skur og Ballast 2018 

 

Kort oppsummering om lagets formål /mål 

Kort oppsummering om Nordre Skur og Ballasts 
formål /mål 

• Koret slutter seg til kystlagets formål 
• Musikalsk leder Kjeld Lunde 
• Lagleder Leif Rune Sundli 

 

Antall medlemmer og antall møter (eventuelt møtefrekvens) 

• Ved årets utgang hadde koret 34 medlemmer 
• Koret har hatt 41 øvelser 

 

• Aktiviteter Langesund Shantyfestival 
• Baltic Shanty Festival, Åland 
• NSoB 25 års jubileumskonsert 
• Sang på kystkulturdagen 
• Opptredener i kirker 
• Opptredener i forsamlingshus 
• Opptredener i andre sammenhenger 

 

Dato  og underskrift Sandefjord, den 11. mars 2020 Leif Rune Sundli 
 
 

 
23. Årsrapport for Seilas- og havnelaget 2018 

 

Kort oppsummering om lagets formål /mål 

Drifte og vedlikeholde bryggene ved Gokstad Kystlag. 
Tilby leieavtale med søkere som er aktive og som kan 
tilføre GK noe positivt. Tilby gjesteplasser til sjøfarere, 
spesielt medlemmer i Forbundet Kysten. Ha sikkerhet i 
fokus. Unngå ubudne båter/gjester som kan ha negativ 
påvirkning på sikkerheten og miljøet ved GK.  
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Antall medlemmer og antall møter (eventuelt møtefrekvens) 

Har du båt ved GK bryggeanlegg er du også automatisk medlem av Seilas & Havnelaget. Pr. 
d.d. er det 46 faste plasser, i tillegg kommer D/S Forlandet.  

For vinteren 2018/2019 er det gjort avtale om 15 vinterplasser. 

Konstituerende møte ble avholdt 14.02.18: Fremmøte 20 av 38 innbudte. Valgte 
representanter Bjørn Rishovd og Geir Sanne 

6 offsielle møter er avholdt i forbindelse med risko og sårbarhetsanalyse, tildeling av 
båtplasser, forundersøkelser skur på sydtomta og prosjekt Renere Fjord. 

 

Aktiviteter: 

• Organisert og deltatt på flytting av båter fra og til GK i forbindelse med prosjektet 
«Renere Fjord». 

• Alle brygger med unntak av bølgebryter og pålebrygge er fjernet og tilbakeført til GK 
av Nordock, de har også lagt ut noen nye moringer og tilpasset fester. 

• Reparert skade på bølgebryter, montert gummidemper. 
• Med god hjelp av Kystarena er alle bryggene beiset. 
• Medlemmer har deltatt på stordugnader og utover dette er det avtalt og gjennomført 

smådugnader ved behov.  
• Bobleanlegg er renovert (skiftet ut) av Nordock og testet ut av oss. 
• Oppgradert elektrisk anlegg på bryggene og montert nye strømtårn med målere og 

lamper. Ett strømtårn av eldre type med 8 stikk er montert på flytebrygga i tillegg til 
de nye. Gamle tårn skal fjernes. 

• Nye digitale strømmålere anskaffet, tilpasset og tatt i bruk. 
• Vi har gjennomført tildelte lørdagskafeer. 
• En flott innsats er gjort i forbindelse med organisering av gjesteplasser. Nytt 

informasjonsskilt er laget og satt opp ute på bølgedemper og avsatte disponible plasser 
er merket med hvit maling. Det er gjennom sesongen fakturert for ca. kr. 5.500. 

• Betongbrygge på enden av bølgedemper tilhører Bjørnar Ch., det er gjort muntlig 
avtale med han om at denne kan beholdes inntil videre. Han gir beskjed.  

• I henhold til styrevedtak er pris på vinterplass endret til kr.1200, gjeldende f.o.m. 
2018-2019 

 

Dato  og underskrift  08.01.2019  Bjørn Rishovd 
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24. Årsrapport for drivergruppen av Svenner fyr kystled 2018 
Bilde 

 

Kort oppsummering om lagets formål /mål: 

Drifte og vedlikeholde Svenner Fyr etter kontrakt og avtale 
med Kystverket. Deler av fyret leies ut på sommeren. Målet 
er at leieinntekter skal dekke kostnader til vedlikehold. 
Fyret ligger utsatt til ytterst i havgapet og er en stor 
utfordring vedlikeholdsmessig. 

Antall medlemmer og antall møter (eventuell frekvens) 

Antall medlemmer er 6, tre fra kystlaget Fredriksvern i Stavern og tre fra Gokstad kystlag 
(kalt drivergruppen for svenner fyr kystled). Vi har et møte første mandag hver måned i 
tillegg til mange turer ut til fyret hele året. I skoleferien er medlemmer av kystlagene 
vertskap, 4 personer i hver uke. I tillegg møter to representanter fra drivergruppen til 
fyrsamling over en helg med Kystverket. 

Aktiviteter: 

Drift og vedlikehold av fyrstasjonens 7 bygg og tomt som omfatter eiendommen syd for 
broen. Vi holder også strender, stier og holmene på øygruppen ellers ryddig for søppel i 
samarbeide med Larvik kommune. Vedlikeholdet utføres i hovedsak av drivergruppens 
medlemmer, men det holdes også en stordugnad i pinsen hvert år, hvor medlemmer fra begge 
kystlag gjør stor innsats. 

Utleie:Det er i sesongen fakturert for 720 sengeplasser i kystledsesongen og 32 utenom. 
Overnattinger i forbindelse med dugnader er ca. 1100 og totalt nedlagte arbeidstimer er 3600. 
  

Dato og underskrift: 

05.12.2018  Kaare Jansen (leder av drivergruppen for Svenner fyr kystled) 
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25. Årsrapport fra Verkstedlaget 2018 
 

Drifter verksted, smie, motorsamling og dokumentsamling 

8-10 medlemmer. 

Aktivitet onsdager og lørdager 

 

Året 2018 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. Både påhengsmotorer og innenbordsmotorer. 

Dokumentsamlingen har også i år fått noen nye dokumenter.  Etterspørselen etter dokumenter har i 
år, som i fjor avtatt. Men i forbindelse med at det er laget en ny totaloversikt over norske 
motorprodusenter, som nå på er tilgjengelig på nettet, har kystlagets dokumentsamling vært til stor 
hjelp. Masse dokumenter er nå scannet, og vil etter hvert bli tilgjengelig på denne nye oversikten 

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. 

Det ble i år kjørt motor i Borgertorget, samt at Verkstedlaget hadde åpen dag, og kjørte motorer, på 
årets kystkultur dag. 

Det begynner å minke på plassen til nye motorer i i motorsamlingen. Samtidig ser vi at det nå 
begynner å bli behov for mer vedlikehold og stell av motorsamlingen. Dette arbeid er påbegynt i 
2018. 

Dessverre har to av våre medlemmer i Verkstedlaget gått bort i 2018, og behovet for nyrekruttering 
til laget øker. 

Driften i laget har i år vært stabil, og nye motorer er under restaurering. Spesielt kan nevnes arbeidet 
med vår Volda motor, som skrider fram, men krever mye innsats av lagets medlemmer. Besøket i 
motormuseet har vært godt. 

Sandefjord 04.12.2018  Per Angell-Hansen 
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26. Regnskap for 2018 og budsjett for 2019 
Regnskap 2018     og     Budsjett 2019   
      
Konto Tekst 2017 2018 2018 2019 

  Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 
Salgs-og driftsinntekter     
3100 Kaffepenger diverse 25559,00 29000 24827,00 27000 
3102 Verkstedlaget 8900,00 5000 0,00  
3104 NSoB, spilleoppdrag mv  5510,00 5000 10500,00 5000 
3107 Kystled 15036,00 40000 40705,00 45000 
3108 Medlemsarrangementer 21100,00 20000 47415,00 30000 
3109 Andre arrangementer 168434,02 140000 191286,47 150000 
3110 Kystlagsbildet 36000,00 36000 41600,00 40000 
3111 Kystkulturdagen 32807,00 20000 26970,00 25000 
3112 Gokstadveverne 3935,00 4000 8355,00 5000 
3113 Lanesbuen 1600,00    
3115 Kystlagsprod. Salg 6210,00 3000 190,00 1000 
3400 Tilskudd Sandefjord kommune 22258,00 22000 19413,00 20000 
3610 Leieinntekter lokaler 233600,00 230000 212900,00 225000 
3615 Leieinntekter båtplasser 138500,00 138000 135734,12 136000 
3617 Leieinntekt strøm 38045,00 38000 32779,00 35000 
3620 Slipping 10250,00 10000 11000,00 15000 
3910 Kursinntekter 24837,00 20000 17578,00 18000 
3920 Medlemskontigent 52500,00 52000 52000,00 52000 
3930 Momskompensasjon 35027,00 35000 32569,00 33000 
3940 Prosjekt ny Ormestadsnekke     
3999 Diverse inntekter 12360,03 7000 8966,74 8000 
SUM salgs og driftsinntekter 892468,05 854000 914788,33 870000 

      
Varekostnader     
4100 Utg. kaffe div. smått 14433,25 16000 12304,19 15000 
4101 Kystvakt div. utgifter infolaget 11996,76 25000 27921,77 42000 
4102 Verkstedlaget 22116,24 20000 21666,57  
4103 Fartøy- og kultur 19147,02 20000 21746,86  
4104 Nordre Skur & Ballast 3863,4 8000 7487,00  
4105 Modellbåtlaget 4888,9 8000 7736,90  
4107 Kystled - Buerøya/Gokstadholmen 9098,4 15000 29520,44 15000 
4108 Medlemsarrangementer 17521,25 20000 38941,25 30000 
4109 Andre arrangementer 116479,72 90000 141120,05 100000 
4110 Kystlagsbildet 470,00 1000 885,00 2000 
4111 Kystkulturdagen 17534,37 20000 14469,00 20000 
4112 Gokstadveverne 5724,00 6000 5158,00  
4113 Lanesbuen 34425,83 30000 18476,60 20000 
4115 Kysten og kystlagsprodukter 4200,00 3000  1000 
4116 Diverse utgifter/utstyr 47448,27 40000 6997,00 25000 
4910 Kursutgifter 5500,00 6000  5000 
4940 Prosjekt ny Ormestadsnekke 3381,40  13020,04  
Sum varekostnader 338228,81 328000 367450,67 275000 

      
Lønnskostnader     
5000 Lønn til ansatte 85530,00 89000 87313,00 90000 
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2017 
Regnskap 

2018 
Budsjett  

2018 
Regnskap  

2019 
Budsjett 

Av- og nedskrivninger     
6000 Avskrivning flytebrygger 23747,00  9499,00  
      
Kostnad lokaler     
6320 Kommunale avgifter 10012,67 11000 7672,00 8000 
6340 Energiforbruk 126957,38 130000 134989,28 136000 
6350 Vedforbruk 1 050,00 1000 1540,00  
6380 Vakt/alarm 600,00 1000  1000 
6390 Kostnad vedr. utleielokaler 23884,90 25000 19438,23 35000 
6391 Renovasjon 36507,75 36000 36291,84 38000 
Sum andre driftslokaler (lokaler) 199012,70 204000 199931,35 218000 
Leiekostnader     
6400 Gassflasker 7621,75 8000 5095,00 5200 
6440 Brøyting  12000 19669,00 12000 
6450 Leie lagerlokale     
Sum Leiekostnader 7621,75 20000 24764,00 17200 

      
Avsatt til arbeidslagene     
6560 Avsatt til arbeidslagene    65000 

      
Reparasjon og vedlikehold     
6600 Reparasjon og vedlh bygn/anlegg 124090,94 106000 122044,93 110000 

      
Kontorkostnader, trykksaker mv     
6800 Kontorrekvisita 2364,83 3000 3074,70 3000 
6810 Data/EDB/telefon- kostnad 11194,39 11000 11700,37 12000 
6840 Tidsskrifter, repr, oppdatering o.l 3000,00 4000 3000,00 3000 
6890 Annen kontorkostnad 10220,52 11000 6707,86 8000 
6940 Porto 1300,00 1300 1400,00 1500 
Sum kontorkostnader, trykksaker og lign. 28079,74 30300 25882,93 27500 

      
Forsikring     
7040 Forsikring 49955,00 55000 49179,00 55000 

      
Kontingent og gaver     
7410 Kontingenter andre 4250,00 5000 4250,00 4500 
7420 Gaver/premier 1265,00 2000 419,80 1500 
Sum kontingent og gaver 5515,00 7000 4669,80 6000 

      
SUM driftskostnader 861780,94 839300 890734,68 863700 

      
Finansinntekt og -kostnad     
8040 Renteinntekt 4322,68  1896,87  
8170 Gebyrer 2152,48  3047,97  
      
Driftsresultat      
Sum salgs- og driftsinntekter 892468,05 854000 914788,33 870000 
Sum totale driftsutgifter 861780,94 839300 890734,68 863700 
Sum finansinntekt og kostnader 2170,20  -1151,10  
Avsetninger (For 2018/19: konto 4107) 15000,00  15000,00  
      
Årsresultat   29536,01 14700 22902,55 6300 
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27. Balanseregnskap 
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28. Revisorerklæring  
 

 

29. Arbeidsplan for 2019  
I tillegg til de rutinemessige gjøremål så vil følgende prosjekter ha prioritet i 2019. 

- 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 2019.  
- Større fokus på miljø, forurensning langs kysten vår. 
- Oppgradering av slippen skal fortsette med en kum som samler opp miljøfarlig 

avrenning. 
- Medlemstreff med faglig/kulturelle innslag. 
- Arbeide med videreføring og videreutvikling av Kystkulturdagen ved et samarbeid 

med maritime organisasjoner 
- Sluttføre nødutgang på Murhuset og Seilloftet 
- Prosjekter i arbeidslagene videreføres etter egen tidsplan 
- Bruk av Framnesrommet (Bibliotek, Seil/Havn, Museum) ryddes av brukerne 
- Oppgradering av brygge og platting foran Nordre skur 
- Oppfølging av planene for langhus langs muren. 
-  
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30. Treffliste 2019 
Tirsdag Onsdag Torsdag Lørdag 

Modellbåtlaget Kystpensjonistlunsj 

Aktivitetsdag 

Nordre Skur og 
Ballast 

Aktivitetsdag 

Kafe 

 

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 avholdes. 
 

Januar Ti 08.01 Styremøte 
 Fr 25.01 Årsmøte 
Februar Ti 12.02 Styremøte  
Mars Lø 02.3 Skreiaften dersom noen tar initiativ  
 Ti 05.03 Styremøte med arbeidslagsledere 
April  Ti 09.04 Styremøte 
 On 24.04 Medlemstreff 
 April/Mai Kystlagstur 
Mai Ti 07.05 Styremøte 
 Fr 17.05 Borgertoget 
Juni Ti 04.06 Styremøte med arbeidslagsledere 
 Fr 7.-10.6 Pinsedugnad Svenner  

Lø 15.06 Kystkulturdag 
 Sø 23.06 Sankthansaften  
Juli To18.-21.07 Landsstevne i Trondheim 
August Lø 10.08 Fjordblues 
 Ti 20.08 Styremøte 
September Ons 04.09 Medlemstreff 
 Lø 07-08.09 Bacalao Svenner 
 Ti 10.09 Styremøte 
 Lø 14.09 Høsttreff Gokstadholmen 
Oktober  Ti 08.10 Styremøte 
 Ons 23.10 Medlemstreff 
November Ti 12.11 Styremøte 
 Lø 30.11 Førjulstreff 
Desember Ti 10.12 Styremøte med arbeidslagsledere 
Januar 2020 Ti 07.01 Styremøte 
 Fre 31.01.20 Årsmøte 
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31.Organisasjonsstruktur  
Kystlagets 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 varierte gjøremål. Denne organisasjonen 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 2018  

Oppdrag for arbeidslag 

Fartøy og kulturlag  

Drifter lagets båter og 
båtbyggeri samt løpende 
kystkulturarbeid og prosjekter 

Infolag 

Har ansvaret for intern og 
ekstern 
informasjonstjeneste 

Modellbåtlag 

Drifter modellbåtbygging 

Gokstadveverne 

Drifter aktiviteten rundt 
vevene 

Seilas/havnelag 

Drifter pålebrygga og 
flytebrygga, herunder 
utleie 

Kystledslag 

Drifter kystleds 

Destinasjonene på 
Gokstadholmen og Buerøya 

Nordre skur og Ballast 

Drifter kystlagskoret.  

 

Kystmiljølaget 

Dette laget ble opprettet på 
årsmøtet for2017. For tiden 
er det ingen leder og liten 
aktivitet. Vi henviser til 
denne adressen som viser 
noe av det som er gjort i år. 

http://www.gokstadkystlag
.no/?p=10350 

Verkstedlag 

Drifter verksted, smie, 
motorsamling og 
dokumentsamling 
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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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