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Innkalling til årsmøte fredag 31.01.20 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 2019 

Revidert regnskap for 2019 

Forslag til budsjett for 2020 

Forslag til arbeidsplan for 2020 

Innkomne forslag. (Må være styret i hende senest 2 uker etter møtets kunngjøring) Se vedlegg 

 

 

VALG 

Styret 

Leder (på valg, velges for 1 år) 

Nestleder (på valg, velges for 2 år) 

Sekretær (på valg, for dette valget 1år)  

Kasserer (på valg, for dette valget 1år) 

Leder av husstyret (på valg, velges for 2 år) 

 

Andre 

To vararepresentanter til styret 

Revisor og varamann 

Valgkomite bestående av 3 personer 

Representanter til landsmøtet i Forbundet KYSTEN (velges ikke i år)  

En representant til styret i Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter (velges for 2 år) 

 

Sandefjord 13.01.20 

Styret i Gokstad kystlag 
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VEDLEGG Forslag til ny tekst til punkt 4 i Gokstad kystlag sine vedtekter 

 

Forslag til årsmøtet: 

Styret fremmer forslag om en vedtektsendring i pkt. 4, årsmøte, nest siste ledd hvor det står under 

valg til ulike organer;  

- Representanter til årsmøte i Forbundet KYSTEN 
 

Teksten er ikke i samsvar med Forbundet Kystens vedtekter og øverste organ. Følgende tekst 

foreslåes vedtatt:  

 

Valg annet hvert år:  Representanter til landsmøtet i Forbundet KYSTEN  

 

07.01.20/mh 

Behandlet i styret 10.12.19 
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1. Antall medlemmer i Gokstad kystlag. 

Ifølge Forbundet KYSTEN sine oppgaver var det 401 medlemmer i Gokstad kystlag ved 

utgangen av 2019. Det er en netto avgang på 14 medlemmer i 2019. Vi har fått 24 nye 

medlemmer, mens det er 35 utmeldte. 

 

2. Styrets medlemmer 

Styret har bestått av følgende personer: 

Leder:   Jan Richard Becke 

Nestleder:  Brit Holm Lunde 

Kasserer:  Morten Hellemann 

Husstyret:  Kaare Jansen 

Sekretær:  Ellen Marie Husa 

Varamedlem  Bjørn Rishovd 

Varamedlem  Petter Tandberg 

 

3. Ledere for arbeidslagene og andre verv 

Fartøy- og kulturlaget: Fred Ivar Tallaksen 

Infolaget:   Børre Grønningsæter 

Modellbåtlaget:  Mathias Hansen 

Nordre Skur og Ballast: Rannveig Berggren 

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 Ragnvald 

Kaupang, 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 2019 

• Det er avholdt 11 styremøter i løpet av året 2019 

• Det er avholdt 3 møter med arbeidslagslederne 

• Det har vært 3 medlemstreff, 24. april, 4. september og 23. oktober 

• Kystlagsturen gikk til Amsterdam i mai i år 

• Kystlaget har deltatt i borgertoget, 17. mai 

• Pinsedugnad på Svenner 7. – 10. juni 
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• Kystkulturdag ble arrangert 15. juni 

• Fjordblues ble arrangert 10. august 

• Bacalao på Svenner ble arrangert 7. – 8. september 

• Høsttreff på Gokstadholmen ble arrangert 14. september 

• Førjulstreff ble arrangert 30. november 

• Salgsmesse og risgrøt på lørdagskafe med Gokstadveverne 14. desember 
 

 
5. Viktige saker behandlet i styret for 2019 

• Vedtekter: Endringene for vedtektene gjort på årsmøtet er ført inn. Vedtektene ble 

delt ut på styremøtet, og de ble godkjent. 

• Kontrakt Kystverket: Kontrakten mellom Kystverket og kystlagene for drift av 

Svenner fyr ble revidert og godkjent av Kystverket i vår. Den nye kontrakten gjelder 

fram til 2027. 

• Bygg mot syd: Det er framlagt arkitektskisser av bygningsmassen syd for Murhuset. 

Forslaget ble godkjent av styret. En prosjektgruppe har fått i oppdrag å jobbe fram 

detaljplaner om bygg og plasseringer. 

• Gk-ung: Styret har besluttet å forskuttere 200.000 til Gk-ung prosjektet for å kunne 

skaffe til veie båter til våren. Prosjektet søker etter penger via stiftelser og håper å 

kunne få inn en tilsvarende sum over tid. Vi har fått 100.000 fra Sparebank1 BV 

Stiftelsen allerede. 

• Veisaken: Det er lagt fram et forslag om å finne en midlertidig avtale med kommunen 

angående veisaken.  Det er skrevet et brev hvor vi foreslår en løsning vi kan leve med 

inntil den opprinnelige avtalen blir innfridd. Det er berammet et møte med kommunen 

9. januar 2020. 

• Kystvakt på papir: Det er besluttet at Kystvakt på papir skal fortsette. 

 

6. Utadrettet virksomhet og samarbeid  
Gokstad kystlag har i 2019 deltatt på møter i Historiske Sandefjord (de historiske lagene i 
Sandefjord kommune).   
Gokstad kystlag har samarbeidet tett med Kystarena om ulike arbeidsoppgaver. De har gjort 
et strålende arbeid for Kystlaget.  
Leder Jan Richard og nestleder Brit (delegat) deltok på Forbundet kystens landsmøte i 
Stavanger i april 2019.  
Kystlaget arrangerte Kystkulturdagen i juni med fint vær godt besøk av publikum. Trebåthelg 
hadde et samtidig arrangement som ga denne dagen en ekstra dimensjon. Ordføreren i 
Sandefjord stod for den offisielle åpningen. 
Kystlaget har også i år samarbeidet med Fjordbluesfestivalen og bl.a. stått for klargjøring av 
lokalene, servering og vakthold. Festivalen foregår i august. 
Samarbeid med Oslofjorden friluftsråd om utleie og drift av kystledshyttene Buerøya og 
Drengestua samt Sandefjord kommune som er eier av begge holmer m/hytter. På 
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Gokstadholmen samarbeides det også med Interessegruppa for Gokstadholmen som der har 
en driftsavtale med kommunen.  
Kystlagskoret” Nordre skur og ballast” har hatt flere spilleoppdrag rundt i kommunen bl.a. på 
biblioteket, Nygård sykehjem, Forsmannsenteret og Bugården kirke. 
 
 
7. Kurs arrangert i 2019 
Det er i løpet av 2019 gjennomført 5 kurs. Tre i vårhalvåret, og 2 i høsthalvåret. ” 

Tauverksarbeid innføring” 12 timer i vår. Even Olsen var kursleder. Byggeperiode 7 og 8, 

Ormestadsnekka 143 timer der Fred Ivar Tallaksen har vært kurslærer, og” viser i Norden” 

og” høstlige skandinaviske sanger” 93 timer der Kjeld Lunde har vært kurslærer. Rapporter er 

innlevert og godkjent, og da oppnår vi støtte fra Studieforbundet kultur og tradisjon. 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. 

. 

8. Markedsføring 

• Nettsidene fungerer i sin nåværende form. Siden forrige årsmøte har nettsiden hatt ca. 

14.000 besøk. Link til grasrotandel er lagt inn på hovedsiden som for 2019 har bidratt 

med ca. 16.000 kjærkomne kroner. 

• Motorsamlingen har hatt mye besøkende, enkeltpersoner eller lag/organisasjoner, noe som 

bidrar til markedsføringen av kystlaget. 

• Epost er et bra verktøy for å nå alle våre medlemmer i forbindelse med møter, dugnader 

og andre arrangementer. Internmarkedsføring er viktig. 

• «Kystvakt» bidrar positivt til å markedsføre kystkultur i sin videste forstand. Bladet er lagt 

ut på våre nettsider igjen for elektronisk tilgang, denne tilgangen gjelder også utenfor 

kystlagets medlemmer. 

• «NSoB» sine konserter lokalt og regionalt er en betydelig markedsfører av kystlaget. 

• Borgertoget 17. mai er et viktig vindu utad for markedsføring av våre arbeidslag. 

• Styrets leder har markedsført kystlaget ovenfor Oslofjorden Friluftsråd og dets 

samarbeidspartnere i kystled-prosjektet. 

• Prosjektgruppen i Gk-ung har markedsført prosjektet ovenfor 3 skoler i byen som ga 

særdeles god tilbakemelding. 

• Gokstad kystlag står oppført i «Visit Vestfold» sine nettsider under ‘selskapslokaler’ 

som bidrar til leieinntekter. Vårt arrangement på Kystkulturdagen er også ført opp her. 

• Gokstad kystlag er presentert i brosjyren «Det historiske Sandefjord». 

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

Speil, 3. februar 2019 
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9. Lørdagskafe 
 

 

Lørdagskafeen holder til i stua i murhuset. Der 

serveres det kaffe og nystekte vafler. Hver 

lørdag fra kl.11 til rundt kl.14 er det muligheter 

for å slå av en prat og få seg en vaffel og kaffe. 

Dette er et viktig sosialt treffpunkt i Kystlaget. 

Kafeen er godt besøkt. Om sommeren dersom 

været tillater det, holder kafeen til på brygga. 

Arbeidslagene stiller med kafevakter etter en 

liste som blir satt opp i begynnelsen av året. 

Dette fungerer bra. All ære til arbeidslagene og 

til de som stiller som kafevakter. 

 

10. Utleie av Nordre skur i 2019 

 

Utleie av Nordre Skur går som før, dvs. omtrent som i fjor. 

Vi har hatt 48 utleieforretninger, 59 dager utleid, 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 Elena Zakharenkova. Hun gjør en god jobb for oss. 

Bookingsystemet har fungert tilfredsstillende takket være pliktoppfyllende innsats fra 

kontorvaktene. 

Stor takk til alle for god jobb! 

4.januar 2020.   Greta og Andreas Falkenberg 

 

11. Økonomisk oversikt for 2019 

  Resultat -2019 Budsjett -2019 

Sum inntekter      1009.344 
 

870.000 

Sum utgifter         975.164  863.700 

Renter/rentekostnad/ gebyr – netto              -750  

Avsetning i 2020 (Tilskudd til terrasse, 
Drengestua 

         -83720  

Årsresultat         -48.790   6.300 
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Regnskapet viser et underskudd på kr. 48790.   

I forbindelse med vannskaden som oppsto i januar 2019 da kommunens kloakkavløp gikk 

tett, har det blitt gjennomført totalrenovering av gulv i 2. etg. Nordre skur. I forbindelse med 

reparasjonsarbeidene måtte gulvet rettes opp. Forsikringen dekket ikke dette. Kostnadene til 

dette gjenspeiles i årets underskudd på regnskapet. 

Det er gjort en ny avsetning på kr.98720 i forbindelse med Oslofjorden friluftsråds tilskudd til 

ny terrasse på Drengestua. Beløpet ble mottatt i aug. 2019. Fjorårets avsetning til Buerøya 

på kr.15000 er strøket og må derfor trekkes fra slik at avsetningen i regnskapet fremkommer 

som kr.83720. 

Etter styrets mening har Gokstad kystlag i 2019 bevart den trygge økonomiske situasjonen 

som forelå ved årets begynnelse.  

 

Kasserer Morten 06.01.19 

 

 

12. Treffkomitéen 2019 

 

Kort oppsummering om lagets 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 6 ganger i forbindelse med arrangementer eller 

dugnader på Slippen. 

Aktiviteter 

 

I 2019 har vi bidratt med servering til 3 større arrangementer samt 3 dugnader. 

Dato og underskrift  18/11-2019 GunnarH.Bratli 
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13. Kystlagsbildet 2019 

 

 

Bilde 2018; Fea Bolt. 

Kort oppsummering om lagets formål /mål 

Formålet med Kystlagsbildet er å gi 

info i form av bilde med utfyllende tekst 

til de som ønsker å kjøpe / støtte 

Kystlaget. Bildene er i hovedsak fra 

Sandefjords fjorden og havnen. 

Antall medlemmer og antall møter (eventuelt møtefrekvens) 

Det er 3 stk. medlemmer; Cato Arveschoug, Thorfinn Myhre og Torolf Stenersen. 

Vi har en hovedaktivitet der vi setter sammen bilde, tekst og rammer, samt utallige 

salgsfremstøt. 

Aktiviteter       Montering og salg. 

Dato  og underskrift; 02.01.20   Torolf Stenersen 

14. Medlemsbladet Kystvakt 2019 

 
  

 

 

Årsrapport fra KYSTVAKT 2019 

Gokstad kystlags medlemsblad Kystvakt har kommet 

ut i fire utgaver i 2019. Stofftilgangen er bra og 

bladet kommer stort sett ut med 36 sider i fire farger 

hvert nummer. 

Etter tilbakemeldingene å dømme så er medlemmene 

fornøyd med stoffvalget som blir presentert. Mange 

gode skribenter og fotografer levere artikler til bladet 

nesten hver gang. 

Bladet blir trykket hos Kopipartner i Sandefjord 

Redaktør i 2019 har vært Yngvar Halvorsen 
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15. Gokstad kystlags vandrepropell 2019 

Vandrepropellen ble i 2019 tildelt «Old sport” m/mannskap 
Ole Jonas Gran og Arne Kolstads 20-årige deltakelse under Gokstad kystlags kystkulturdag 
ble klassifisert som et prosjekt - og dermed funnet verdig som vinner av årets Vandrepropell. 
– Men det mest imponerende er at Ole Jonas og Arne har runda Tønna i 20 år for å delta på 
kystkulturdagen.  
Ole Jonas og Arne er medlem i Loggen kystlag i Tønsberg. I år kom de med Loggens 
medlemsbåt” Old Sport”, som er en ekte Furuholmen fra 1952, bygd på Nøtterøy. Båten ble 
gitt som gave til kystlaget av en tidligere reder. Den 29 fot lange båten er i dag utstyrt med 
en Yanmar motor. I mange år kom de med taubåten” Truls”. 
Tradisjonen tro ledet de glade Tønsberg-gutta nok en gang kystlagets medlemmer i allsang, 
deriblant” De nære ting” og deres signaturmelodi” Ishavsseilerne”.  
 
16. Husstyret 

 

Kort oppsummering om lagets formål /mål 

Drifte og vedlikeholde eiendom, bygninger og slipp 

ved Gokstad Kystlag.  

Føre oversikt over arbeidsoppgaver på 

bygningsmassen. 

Være representert i styret og holde styre oppdatert om 

status. 

Samarbeide tett med alle lag spesielt Seilas & 

havnelaget.  

Aktiviteter: Deltatt på styremøter. 

1 stordugnad og forefallende vedlikehold og rydding etter behov gjennom året. 

Aktiviteter: 

• Rehabilitert vinduer i Framnes rommet. 

• Reparert og forsterket brygge utenfor nordre skur. 

• Beiset ferdig bygninger. 

• Ferdigstilt drenerings kum i slippgang (mangler pumpe).  

• Pusset opp og ominnredet kjøkken. 

• Ferdigstilt avsug i båtbyggeriet (elektrisk tilkobling mangler). 

• Montert brannstige utenfor veveloft. 

• Holdt området ryddet for snø flere ganger. 

• Omfattende rydding av eiendom, trestokker og båtbyggermaterialer ved støttemur. 

• Løpende opprydding og tømming av søppel også levert til miljøstasjon. 

• Omfattende opprydding av nordre skur og murhus etter kloakklekkasje på nettet. 
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• Oppretting av gulv i festlokale. 

• Nytt gulv (bjelkelag, isolasjon, plater og laminat) i festlokale og gang. 

• Tettet lekkasje i tak i festlokale og kjøkken i murhus. 

• Ryddet møbler ut/inn og lagret for vinteren. 

• Rigging og opprydding i forbindelse med bluesen. 

• Laget hyller i skap i lakkrom. 

   

Dato 08.12.2019  Kaare Jansen 

 

17. Årsrapport Fartøy og kulturlaget 2019. 

 

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. 

Aktiviteter 

Lanesbuen: Dekket ble ferdig før sommeren 2019, og presenning som har vært over båten i 

nesten tre år ble fjernet. Pga manglende skansekledning ble ikke båten brukt denne 

sommeren. Fra midten av September ble båten satt på land på Framnes maritime og 

følgende ble gjort:  

• Ta av ishud, styrbord side. 

• Luse deler av skroget, mest på styrbord side 

• Dreve, mest over vannlinje + alle steder hvor det hadde vært små lekkasjer under 

vannlinja. Etter dreving blir det tettet med sement under vannlinje og natemasse/lim 

over vannlinje. 

• Slipe kjøl og ror (rustfrie) og lakkere over med to komponent Jotamastic fra Jotun. 

• Sjekke og byttet gjennomføringer/kraner som ikke var OK. 

• Sveise på nye anoder, Priming og bunnstoff (SeaQuantum skrog, og Racing på 

propell) 
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Etter at båten ble sjøsatt, er arbeidet med å montere skansekledning godt i gang, og 

sjøvanns spylepumpe til dekket er også montert. Pga den milde vinteren er det godt håp om 

at båten er klar til bruk når sommeren kommer! 

•  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 6-7. bordgang 

og mangler kun 2 spanteemner. Har innkjøpt furubord til resten av bordgangene fra Hasaas 

sag. Flere aktive med i båtbyggingen enn tidligere år  

Annet:  

• Vanlig vårpuss og høststell av båtene 

• Spleis fikk motor inn igjen i 2019, trenger en god vårpuss 2020 

• Poly ikke sjøsatt i 2018 og 2019, bør bli en del av museum og bevares på land 

• Generelt for lite bruk av lagets båter 

• Åge Antonsen og Per A Hansen har fortsatt med støvavsug bygging i båtbyggeriet 

 

Dato og underskrift        5.1.2020 Fred Ivar Tallaksen 

 

18. Årsrapport fra Gokstadveverne 2019 

Gokstadvevernes formål er å holde ved like og å videreføre gamle håndverk som 

veving og strikking og å inspirere og lære opp hverandre - som kystkvinnene 

gjorde. De arbeidet med å lage nyttige plagg og tekstiler av de materialene som 

fantes tilgjengelige til en rimelig penge – evt. gratis! Gokstadveverne tar f.eks. vare 

på garnbunter av bomull fra Solberg Spinneri, nøster det opp og lager renninger til 

kjøkkenhåndklær, sveiper renningen på veven, hovler, trer og knytter fram – da er 

veven ferdig «programmert» og vevingen kan begynne! – De ferdige håndklærne 

selges til inntekt for kystlaget på kystkulturdagen i juni. Hvert 3. håndkle kan den 

som vever beholde «gratis». 

Vi har arvet mye strikkegarn som bl.a. blir til votter og sokker. Noe får selvfølgelig 

familie og venner også. 

Et par uker før jul har vi i fjor og i år hatt vaffelkafé pluss minimesse. I år gikk det 

VELDIG bra! 

Vi er i skrivende stund 16 medlemmer. Vi møtes hver onsdag kl. 18 på «seilloftet». 

For øvrig møter noen også opp på lørdag formiddag eller andre dager hvis de har fri 

og holder på med et vev-prosjekt! 

Sandefjord, 11. jan. 2020    Bjørg Skaret 
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19. Årsrapport fra Kystledslaget 2019 

 

Formål 

I samarbeid med Oslofjorden Friluftsråd drifter vi 

Kystledhytta Drengestua, på Gokstadholmen i Mefjorden og 

Kystledhytta på Buerøya i Sandefjordsfjorden.  

Antall deltakere og møter  

Det er i tilknytning til Drengestua 6-7 aktive medlemmer som deltar på dugnadene. 

Det er i tilknytning til Buerøya 3-4 aktive medlemmer som deltar på dugnadene. 

Møtevirksomhet: 

Vi har ett møte snarlig etter årsmøtet. Planlegger sesongen, dugnader og gjøremål. 

Vi har en hoveddugnad på våren på hver hytte, og en hoveddugnad på høst på hver hytte. 

Oppsummeringsmøte m/ evaluering etter sesongens slutt. Med OF. 

Julemøte m/ OF og kystleddrivere i Vestfold (i år ble dette arrangert på Slippen)  
Aktiviteter: 

Vedlikehold av robåtene som gjestene bruker. 

Rydding av utemiljøet omkring hyttene. 

Vårrengjøring av hyttene før sesong, tidlig i mai. Stengedugnad etter endt sesong. 

Tilsyn og bistand i utleiesesong . 

Buerøya har fått ny terrasse mot syd. Grillplassen er flyttet. 

Drengestua får ny terrasse til våren, etter tilskudd fra Sparebankstiftelsen. Den gamle 

terrassen er i høst revet, på dugnad. 

1.jan 2020 Astri Bjønnes, leder Kystledlaget. 

 

20. Årsrapport fra Modellbåtlaget 2019 

Bilde 

 

Kort oppsummering om lagets formål 

/mål 

 

Bygging av modellbåter.  

 

Vi bygger båter fra byggesett og fra 

bunn etter tegninger 
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Antall medlemmer og antall møter (eventuelt møtefrekvens) 

Møtes hver tirsdag kl 18.00 

Vi er 8 aktive medlemmer 

Aktiviteter 

Bygger modellbåter og 2 båter som blir restaurert. 

Dato og underskrift  08.12.2019    Mathias Hansen 

 

21. Årsrapport fra Infolaget 2019 
 

Kort oppsummering om lagets formål /mål 

Informere om Kystlagets virksomhet i nyhetsbrev. 

Vedlikeholder og driver lagets hjemmeside. 

 

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. Hvorav 4 er aktive. I 2019 ble det avholdt 4- 5 møter. 

Aktiviteter.  

Sende ut nyhetsbrev. Fortløpende vedlikehold av hjemmesiden. 

Dato og underskrift 21.11.2019      Børre Grønningsæter 
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22. Årsrapport fra Nordre Skur og Ballast 2019 

 

 

                                                         Foto: Leif Rune Sundli 

Kort oppsummering om 

lagets formål /mål 

 

Synge viser og sanger 

knyttet til sjø/hav, både i 

konkret og overført 

betydning. 

Antall medlemmer og antall møter (eventuelt møtefrekvens) 

33 medlemmer. Vi er et blanda kor for 4 stemmer. Korøvelse hver torsdag kl. 18.30 – 

21.15 

Aktiviteter 

Vi blir av og til spurt om å synge ved private arrangement. Det kan være både i 

begravelser og ved markeringer av ulike jubileer. 

Offentlige opptredener i 2019: 

23.1: Sandefjord bibliotek – «Bibelske referanser i Erik Byes diktning» sammen med Erik 

Hillestad 

25.januar: Gokstad kystlags årsmøte 

13.mai: Nygård sykehjem (Kiwanis) 

23.-26.mai: korseminar og opptredener i Skagen, på Jacobs restaurant, i friluft på torvet og 

ved solnedgang i Gamle Skagen 

15.juni: Kystkulturdagen. Dette er på en måte vår «eksamen». 

14.november: Forsmann eldresenter 

17.desember: Konsert i Bugården kirke sammen med Bugården menighetskor 

Dato og underskrift 

12.12.2019                                                 Randveig Berggreen                                 
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23. Årsrapport for Seilas- og havnelaget 2019 

 

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 possitivt. Tilby gjesteplasser til sjøfarere, 

spesielt medlemmer i Forbundet Kysten. Ha sikkerhet i 

fokus. Unngå ubudne båter/gjester som kan ha negativ 

påvirken på sikkerheten og miljøet ved GK. 

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 42 faste plasser, i tillegg kommer D/S Forlandet.  

For vinteren 2019/2020 er det gjort avtale om 8 vinterplasser. 

Konstituerende møte er ikke avholdt i 2019. Bjørn Rishovd og Geir Sanne har også sittet i 

2019. 

5 møter med diverse deltagere er avholdt i forbindelse med tildeling av båtplasser og 

planlegging av bygg på sydtomta.  

I 2019 er det fakturert: 

Gjesteplasser kr. 6.700 / Faste båtplasser kr. 127.600 / Vinterplasser kr. 16.800 /  

strøm kr. 59.000. (i tillegg er faktura pålydene kr. 4.500 for strøm ikke betalt av leitager 

vinterplass). 

 

Aktiviteter 

Medlemmer har deltatt på stordugnader og utover dette er det avtalt og gjennomført 

smådugnader ved behov.  

Skrapt flyteelementer på flytebrygga. 

Justert bredder på båtplassene. 

Fjernet tauverk på bryggene som ikke er i bruk. 

Diverse småreparasjoner på alle bryggene. 

Festet tau fra moring og rettet opp flytebrygga. 

Skiftet lyspærer på strømstolper på pålebrygga. 

Montert et nytt strømtårn på flytebrygga. 

Justert bøyer på innsiden av bananbrygge. 

Ryddet på bryggene. 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=FgVY4ACJ&id=EBC55ED49E0924007EA7C8BFCBCB217DB75DAD7B&thid=OIP.FgVY4ACJyC4fwf-SsnNySAHaE6&mediaurl=http://www.gokstadkystlag.no/wp-content/uploads/2013/12/212.jpg&exph=424&expw=640&q=gokstad+kystlag&simid=608046060558683025&selectedIndex=123
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Ryddet hele området på land og samlet avfall på angitt sted. 

Ryddet lakkrommet og montert hyller i hjørneskapet. 

Ryddet og fjerne søppel i slusa mot Ottarrommet. 

Ryddet kompressorrommet. 

Gjenstående beising bygninger. 

Testet ut bobleanlegg 

Gjennomført tildelte lørdagskafeer. 

Dato og underskrift     16.12.2019 Bjørn Rishovd 

 

24. Årsrapport fra Verkstedlaget 2019 

  

Drifter verksted, smie, motorsamling og 
dokumentsamling 

6-8 medlemmer. 

Aktivitet onsdager og lørdager 

 
Året 2019 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. 
 
På våre internettsider er det nå lagt ut ca 130 motorer med beskrivelse. Takket være god hjelp av 
Yngvar Halvorsen er nå nettsidene for vår motorsamling komplett og ajour. Nye motorer, som er 
kommet til, er også lagt til.  
 
Det ble også i år kjørt motor i Borgertorget, samt at Verkstedlaget hadde åpen dag, og kjørte 
motorer, på årets kystkultur dag. 
 
Arbeidet med å vedlikeholde motorene, som er utstilt fortsetter, og det er tydelig at det vil kreve 
en del arbeid å vedlikeholde motorsamlingen i årene som kommer. 
 
Vannskaden, som rammet Nordre skur i januar, medførte at deler av motorsamlingen måtte 
demonteres og flyttes, samt at noen motorer måtte vaskes og rengjøres. Dette medførte en del 
arbeid, som ble utført av Verkstedlagets medlemmer. Resultatet ble bra. 
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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 10.12.2019 

Per Angell-Hansen 

 

 

25. Årsrapport for drivergruppen av Svenner Fyr Kystled 2019 

 

Kort oppsummering om lagets formål /mål 

Å gjøre Svenner fyr tilgjengelig som kystleds destinasjon og 

informere om lokal kystkultur. Ut fra avtale med Kystverket, 

vedlikeholde bygningsmassen og bidra til at innkomne 

midler føres tilbake til fyret eller nærliggende fyr. 

Vern gjennom aktiv bruk. 

Antall medlemmer og antall møter (eventuelt møtefrekvens) 

Drivergruppen består av 6 medlemmer, 3 fra Gokstad Kystlag og 3 fra Kystlaget 

Fredriksvern. Gruppen prøver å ha månedlige møter i tillegg til dugnader o.l I skoleferien 

stiller de to kystlagenes medlemmer opp som vertskap, 2 familier deler på en uke. 

Drivergruppens representanter deltar også aktivt på Kystverkets årlige fyr-samling og lokale 

møter hvor det er naturlig at Svenner Fyr Kystled er representert. 

 

Aktiviteter 

Drift og vedlikehold av fyr-stasjonens bygg, brygger og uteareal. Holde øyene ryddig, hvor 

80 frivillige stilte opp på den nasjonale strandryddedagen. Vedlikeholdet blir utført i 

hovedsak av drivergruppen, samt nyttige hjelpere med spesielle ansvarsområder (tidligere 

drivergruppe medlemmer). Tradisjon tro, så møtes ca 50 fyr-frelste medlemmer til 

hoveddugnad i pinsen. Siste dugnad for 2019 ble avholdt sammen med Sandefjord 

Dykkerklubb 15-16 november. Vi har også årlig Colin Archer treff og Bacalao aften. 

 

Utleie: Fyret har i sesongen 2019 har vært godt besøk, takket være rutebåten. I skoleferien 

hadde vi 914 enkelt overnattinger, samt 43 utleie døgn med inntil 19 gjester pr. døgn. 
 

Dugnadsinnsatsen ligger på samme nivå som tidligere år, ca 3-4000timer.  
 

 

Dato og underskrift 

11.12.2019 – Ronny Mathiesen (leder, drivergruppen for Svenner Fyr Kystled) 
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26. Regnskap for 2019 og budsjett for 2020 

Regnskap 2019     og     Budsjett 2020   

      
Konto Tekst 2018 2019 2019 2020 

  Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 

Salgs-og driftsinntekter     
3100 Kaffepenger diverse 24827,00 27000 26151,00 27000 

3102 Verkstedlaget 0,00  1000,00  
3104 NSoB, spilleoppdrag mv  10500,00 5000 4000,00 4000 

3107 Kystled 40705,00 45000 145555,00 47000 

3108 Medlemsarrangementer 47415,00 30000 10710,00 15000 

3109 Andre arrangementer 191286,47 150000 124067,00 135000 

3110 Kystlagsbildet 41600,00 40000 48400,00 40000 

3111 Kystkulturdagen 26970,00 25000 27554,50 30000 

3112 Gokstadveverne 8355,00 5000 14385,00 8000 

3113 Lanesbuen     
3115 Kystlagsprod. Salg 190,00 1000 2800,00 2000 

3400 Tilskudd Sandefjord kommune 19413,00 20000 22210,00 20000 

3610 Leieinntekter lokaler 212900,00 225000 202350,00 215000 

3615 Leieinntekter båtplasser 135734,12 136000 151091,66 146000 

3617 Leieinntekt strøm 32779,00 35000 62160,20 60000 

3620 Slipping 11000,00 15000 13600,00 15000 

3910 Kursinntekter 17578,00 18000 16437,00 16000 

3920 Medlemskontigent 52000,00 52000 48450,00 63000 

3930 Momskompensasjon 32569,00 33000 46308,00 45000 

      

3940 Prosjekt ny Ormestadsnekke     
3999 Diverse inntekter 8966,74 8000 42115,01 14000 

      
SUM salgs og driftsinntekter 914788,33 870000 1009344,37 902000 

      

Varekostnader     
4100 Utg. kaffe div. smått 12304,19 15000 9912,40 13000 

4101 Kystvakt div. utgifter infolaget 27921,77 42000 51395,11 50000 

4102 Verkstedlaget 21666,57 20000 17228,53  
4103 Fartøy- og kultur 21746,86 21000 14691,14  
4104 Nordre Skur & Ballast 7487,00 10000 4513,00  
4105 Modellbåtlaget 7736,90 8000 5740,70  
4107 Kystled - Buerøya/Gokstadholmen 29520,44 15000 19516,58 20000 

4108 Medlemsarrangementer 38941,25 30000 9739,38 15000 

4109 Andre arrangementer 141120,05 100000 83415,22 85000 

4110 Kystlagsbildet 885,00 2000 0,00 2000 

4111 Kystkulturdagen 14469,00 20000 13488,02 25000 

4112 Gokstadveverne 5158,00 6000 5083,20  
4113 Lanesbuen 18476,60 20000 44961,56 25000 

4115 Kysten og kystlagsprodukter  1000 1290,00 1000 

4116 Diverse utgifter/utstyr 6997,00 25000 32121,49 25000 

4910 Kursutgifter  5000 4425,00 5000 

4940 Prosjekt ny Ormestadsnekke 13020,04  22281,00  

      

      
Sum varekostnader 367450,67 340000 339802,33 266000 



  22 

Lønnskostnader     
5000 Lønn til ansatte 87313,00 90000 71719 82000 

      

Av- og nedskrivninger     
6000 Avskrivning flytebrygger 9499,00                
Konto Tekst 2018 2019 2019 2020 

  Regnskap Budsjett Regnskap Budsjett 

Kostnad lokaler     

      
6320 Kommunale avgifter 7672,00 8000 17071,48 11000 

6340 Energiforbruk 134989,28 136000 169020,58 170000 

6350 Vedforbruk 1540,00   2000 

6380 Vakt/alarm  1000 500 1000 

6390 Kostnad vedr. utleielokaler 19438,23 35000 36888,09 30000 

6391 Renovasjon 36291,84 38000 40412,37 42000 

Sum andre driftslokaler (lokaler) 199931,35 218000 263892,52 256000 

      

Leiekostnader     
6400 Gassflasker 5095,00 5200 4833,75 5000 

6440 Brøyting 19669,00 12000 15650,50 12000 

6450 Leie lagerlokale     
Sum Leiekostnader 24764,00 17200 20484,25 17000 

      

Avsatt til arbeidslagene     
6560 Avsatt til arbeidslagene    80000 

      

Reparasjon og vedlikehold     
6600 Reparasjon og vedlh bygn/anlegg 122044,93 110000 176291,75 95000 

      

Fremmede tjenester     
6780 Lønn selvstendige næringsdrivende    

      

Kontorkostnader, trykksaker mv     
6800 Kontorrekvisita 3074,70 3000 1538,85 2000 

6810 Data/EDB/telefon- kostnad 11700,37 12000 13058,03 11000 

6840 Tidsskrifter, repr, oppdatering o.l 3000,00 3000 9869,00 4000 

6890 Annen kontorkostnad 6707,86 8000 17133,98 9000 

6940 Porto 1400,00 1500 0,00 1500 

Sum kontorkostnader, trykksaker og 

lign. 25882,93 27500 41599,86 27500 

      

Forsikring     
7040 Forsikring 49179,00 55000 54557,00 65000 

      

Kontingent og gaver     
7410 Kontingenter andre 4250,00 4500 4550,00 4500 

7420 Gaver/premier 419,80 1500 2268,10 2000 

Sum kontingent og gaver 4669,80 6000 6818,10 6500 

      
SUM driftskostnader 890734,68 863700 863700 895000 
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Finansinntekt og -kostnad     
8040 Renteinntekt 1896,87  4020,77  
8170 Gebyrer 3047,97  3269,81  

      

Driftsresultat     

      
Sum salgs- og driftsinntekter 914788,33 870000 1009344,37 902000 

Sum totale driftsutgifter 890734,68 863700 975164,81 895000 

Sum finansinntekt og kostnader -1151,10  750,96  
Avsetninger (For 2019/20: konto 4107) 15000,00  83720  

      
Årsresultat   22902,55 6300 -48789,48 7000 
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27. Balanseregnskap 
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28. Revisorerklæring  

 

29. Arbeidsplan for 2020  
 

Styret ønsker fokus på følgende hovedsaker i 2020: 
 

1. Vi må sørge for større åpenhet mot publikum for å gjøre kystlaget mer attraktivt som 
kystkulturarena. Våre arbeidslag må gjøres lettere tilgjengelig så flere kan ta del i 
aktivitetene vi jobber med. På den måten kan vi oppnå økt interesse og medlemskap 
i kystlaget. 

2. Prosjektet Gk-ung må realiseres i den form det er planlagt i dag. På sikt ønsker vi å 
videreutvikle og markedsføre prosjektet for et større geografisk område slik at 
skolene i hele kommunen kan få del i prosjektet. Det vil være et mål at Gk-ung blir et 
arbeidslag. 

3. Vi har som mål at første byggetrinn sør for Murhuset kan komme i gang i løpet av 
året. 

 

Det skal jobbes videre med: 

• å forhandle en midlertidig avtale med kommunen angående veisaken slik at båter og 
annet utstyr kan løftes og fraktes til og fra ønsket område uten ekstrakostnader for 
kystlaget. Avtalen skal dekke dette behovet inntil opprinnelig avtale er innfridd. 

• å implementere miljøbevissthet i alle arbeidslag 
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30. Treffliste 2020 

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 Ma 13.01 Styremøte 

 Fr 31.01 Årsmøte 

Februar Man 10.02 Styremøte   
Lø 29.2 Skreiaften dersom noen tar initiativ  

Mars Man 02.03 Styremøte med arbeidslagsledere  
Man 30.03 Styremøte 

April On 22.04 Medlemstreff 

 April/Mai Kystlagstur 

Mai Man 04.05 Styremøte 

 Søn 17.05 Borgertoget 

 Lør 30.-31.5 Pinsedugnad Svenner 

Juni Man 08.06 Styremøte med arbeidslagsledere  
Fre 19.06-21.06 Kystkulturdagene 

 Tirs 23.06 Sankthansaften  

Juli To16.-19.07 Landsstevne i Bergen 

August Lø 8.08 Fjordblues 

 Man 17.08 Styremøte 

September Ons 02.09 Medlemstreff 

 Lø 05-06.09 Bacalao Svenner 

 Man 14.09 Styremøte 

 Lø 19.09 Høsttreff Gokstadholmen 

Oktober  Man 12.10. Styremøte 

 Ons 21.10 Medlemstreff 

November Man 16.11 Styremøte 

 Lø 28.11 Førjulstreff 

Desember Man 14.12 Styremøte med arbeidslagsledere 

Januar 2020 Man 14.01 Styremøte 

 Fre 29.01.21 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. Styret bør ta stilling 

i løpet av 2020 hva som skal 

skje med miljølaget. 

Verkstedlag 

Drifter verksted, smie, 

motorsamling og 

dokumentsamling 
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32.Vedtekter for Gokstad kystlag   Gyldig etter årsmøte den 25.01.2019 

 
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 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.  

 
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 3 uker før årsmøtet. 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  
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