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1. Innkalling  

Innkalling til årsmøte fredag 29.01.21 kl. 1900 i ‘Lars Ask auditorium’ på 
Skagerak International School, Framnesveien 7 
 
 
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 2020  
• Revidert regnskap for 2020  
• Forslag til budsjett for 2021  
• Forslag til arbeidsplan for 2021  
• Forslag til endringer i organisasjon og vedtekter 

 
Valg/Styret  

• Leder (på valg, velges for 1 år)  
• Nestleder (ikke på valg)  
• Sekretær (på valg, velges for 2 år)  
• Kasserer (på valg, velges for 2 år)  

 
Valg/Andre  

• To vararepresentanter til styret, vara 1 og vara 2. 
• Revisor og vara  
• Valgkomité bestående av 3 personer  
• Representanter (2) til landsmøtet i Forbundet KYSTEN (Forslag: Leder, nestleder) 
• En representant til styret i Stiftelsen Sandefjord Kystkultursenter (på valg, velges for 

2 år)  
 
Sandefjord 18.01.21  
Styret i Gokstad kystlag 
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2. Medlemmer i Gokstad kystlag  
Ifølge Forbundet KYSTEN sin statistikk var det 392 medlemmer i Gokstad kystlag ved 
utgangen av 2020. I løpet av året var det 25 som meldte seg inn i laget og totalt 28 som 
avsluttet sitt medlemskap.  
 
 

3. Styrets medlemmer   

• Leder: Jan Richard Becke  
• Nestleder: Jo Inge Dalland  
• Sekretær: Per Møller  
• Medlem: Lillian Kaupang  
• Husstyret (konstituert): Kaare Jansen (ikke møteplikt) 
• Varamedlem Petter Tandberg   
• Varamedlem Bjørn Rishovd  
 

4. Organisasjonsstruktur 
Kystlagets styre har per i dag fem faste medlemmer og to varamedlemmer. Årsmøtet 
godkjente i fjor at Morten Hellemann fortsatte med kassereroppgavene, men at han ikke 
sitter i styret. Et av styremedlemmene har fungert som kontaktperson for Morten. Denne 
ordningen har fungert godt.  
 
Det vil bli foreslått på årsmøtet at representanten for Husstyret utgår slik at det blir 4 faste 
medlemmer og to varamedlemmer. 
 
Kystlaget er per i dag organisert i ni arbeidslag med varierte gjøremål. Denne 
organisasjonsformen er en styrke for kystlaget da mange finner sin «nisje» innen ett av 
disse lagene.  
 
Til tross for utfordringene ifm. Corona-situasjonen og med begrenset møteaktivitet, har 
samarbeidet mellom styret og arbeidslagene, treffkomiteen og utleieansvarlige fungert bra 
i 2020. 
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5. Ledere for arbeidslagene og andre verv  

• Fartøy- og kulturlaget: Fred Ivar Tallaksen  
• Infolaget: Steinar Bredesen  
• Modellbåtlaget: Mathias Hansen  
• Nordre Skur og Ballast: Randveig Berggreen  
• Seilas- og havnelaget: Bjørn Rishovd  
• Verkstedlaget: Per Angell-Hansen  
• Kystledslaget: Astri Bjønnes  
• Gokstadveverne: Bjørg Skaret 
• Husstyret: Kaare Jansen 
 
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, Torbjørn Skaret, Morten Hellemann, Vigdis 
Myhre, Brit Holm Lunde og Gerd Holtan 
 
Kaare Jansen har representert Gokstad kystlag i styret for Stiftelsen Sandefjord 
kystkultursenter.  
 
Valgkomiteen til årsmøtet i 2021 har bestått av: Bjørn Navjord, Torolf Stenersen og Ellen 
Husa 

 

6. Møter og treff i 2020  

• Det er avholdt 12 styremøter i løpet av året 2020 hvorav ett ekstraordinært.  

• Det er avholdt ett av tre møter med arbeidslagslederne (pga. Corona) 

o 8. juni: Det ble i hovedsak informer om Megin-prosjektet og Corona-situasjonen i 
tillegg til økonomistatus og status fra lagledere. 

• Det er avholdt 2 medlemstreff. 

o 2. sept.: Styret informerte om målsettingen om at kommunikasjon i enda større 
grad skal brukes som virkemiddel for å oppfylle Gokstad kystlag sine vedtekter 
og formål og det planlagte arbeidet i den forbindelse. Hovedtema for møtet var 
et foredrag av Stein Hoff som hadde tittelen «I robåt alene over Atlanteren som 
70-åring». 

o 21. okt.: Tema: «Gokstad kystlag - hvem er vi, hvem ønsker vi å være?»  Etter 
en innledning ved Tore Friis-Olsen om oppstarten av Gokstad kystlag, jobbet 
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medlemmene i grupper med spørsmål og diskusjonsoppgaver knyttet til tema.   
 

• Kystlagsturen til Belfast ble avlyst (Corona) 

• 17. mai-feiringen ble avlyst (Corona) 

• Pinsedugnad på Svenner ble avlyst (Corona) 
• Kystkulturdagene med planlagt feiring av 30 år ble avlyst (Corona)  

• Fjordblues ble avlyst (Corona)  

• Bacalao på Svenner ble avlyst (Corona)  

• Høsttreff på Gokstadholmen ble avlyst (Corona)  

• Førjulstreff ble avlyst (Corona)  

• Salgsmesse og risgrøt på lørdagskafe med Gokstadveverne ble avlyst (Corona)  
• Fra april ble det ikke arrangert organisert lørdagskafe (Corona) 
 

7. Grunnlaget for styrets arbeid i 2020 
Vedtekter ved punkt 2. Formålsparagrafen 
  

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. 

 

Arbeidsplanen for 2020 
 
• 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.  
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• 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.  

• 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 innarbeide miljøbevissthet i alle arbeidslag. 

 

8. Viktige saker behandlet i styret 

• Laget Ung: Styret har besluttet å foreslå et nytt lag som skal hete ‘Ung’ hvor Megin-
prosjektet inngår. Det vil bli behandlet på årsmøtet. 

• Infotavler: Det er startet et samarbeidsprosjekt (Gk, Forlandet, Gaia, Stiftelsen) som 
har fått i oppdrag å lage informasjonstavler for publikum som skal stå ute. 

• Kommunikasjon: For å oppfylle Gokstad kystlag sine vedtekter og formål er det et mål 
framover at vi i enda større grad skal bruke kommunikasjon som virkemiddel. For å 
lykkes må vi jobbe målrettet, være samordnet og ha en felles plan. Arbeidet skal derfor 
konkretiseres i en kommunikasjonsplan, som vi forhåpentligvis kan få utarbeidet i løpet 
av 2021. Dette skal skje i et tett samarbeid med infolaget. Kommunikasjonsplanen skal, 
i tillegg til vedtektene, også bygge på noen verdier som kjennetegner kystlaget og som 

sier noe til omverdenen om hvem vi er.     
• HMS: Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet må fortsette og nødvendige analyser og 

tiltak må utredes og iverksettes for hvert lag. 
• Veisaken: Det har vært nye samtaler med kommunen angående kompensasjon for 

ekstrautgifter ved kraning fra Framnesveien. Dette har dessverre ikke ført fram. Vi har 
en avtale med det politiske partiet MDG, som skal forsøke å kjøre saken politisk i 2021. 

• Corona: Styret har behandlet flere saker angående møtevirksomhet og Corona-
smitten. Det har vært viktig for styret å følge myndighetenes krav og informere 
medlemmene hvordan dette skal håndteres i kystlaget til enhver tid. 
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9. Utadrettet virksomhet og samarbeid 

• Kystarena: Gokstad kystlag har samarbeidet tett med Kystarena om ulike 
arbeidsoppgaver i mange år. Kystlaget bidrar med viktig kompetanse i dette 
samarbeidet. Kystarena har på sin side utført betydelig arbeid for Kystlaget. 

• Megin-prosjektet har etablert et samarbeid med Røde Kors og Fellesverket. Ungdom 
fra disse organisasjonene er med på å ferdigstille 2 Megin-joller i båtbyggeriet. Det er 
også gjort avtale om seilkurs til sommeren tilsvarende det vi hadde i fjor. 

• Kystled: Det er fortsatt et godt samarbeid med Oslofjorden friluftsråd om utleie av 
kystledshyttene Buerøya og Drengestua, samt Sandefjord kommune som er eier av 
Drengestua på Gokstadholen, og eieren av hytta på Buerøya, Fagforeningens 
Økonomiske Fellesfond (FØF) På Gokstadholmen samarbeides det også med 
Interessegruppa for Gokstadholmen som her har en driftsavtale med kommunen. Ingen 
møter avholdt i 2020 pga Covid 19 

• Vestfoldmuseene: Det er startet en prosess for å få til et samarbeid med 
Vestfoldmuseene. Det neste møtet er utsatt til våren 2021 av hensyn til Corona-
situasjonen. 

• Politikere: For å gi politikere en bedre forståelse av hva vi står for, er det startet en 
prosess med å informere de politiske partiene om hvilke roller Gokstad kystlag har 
innenfor formidling og utøvelse av kystkultur. Dette arbeidet er viktig når det skal 
besluttes politiske saker som berører kystlagets arbeid. 

• Det Historiske Sandefjord: GK deltar i denne sammenslutningen av foreninger. Ingen 
møter i 2020 pga. C-19 
 

Utover dette har det ikke vært organisert utadrettet virksomhet pga. covid-19. 

 

10. Markedsføring 2020 

• Det er laget et ‘informasjonsbrev’ som informerer om Gokstad kystlag sin rolle og sitt 
virke som kan sendes til alle som kan ha nytte av det som et informasjons- og 
markedsføringstiltak. En presentasjon er laget som en oppfølger til informasjonsbrevet 
som utdyper temaene. Informasjonsbrevet er så langt sendt til Vestfoldmuseene, MDG 
og leder for Kultur og Kino i Sandefjord kommune. 

• Nettsidene fungerer bra i sin nåværende form. Siden forrige årsmøte har nettsiden 
hatt et noe fallende besøk. Link til grasrotandel har bidratt med ca. 17.000 kroner. 

• Motorsamlingen har hatt noe besøk, men det har vært begrenset i år av naturlige 
årsaker.  

• Epost og Facebook er bra verktøy for å nå alle våre medlemmer med informasjon i 
forbindelse med møter, dugnader, arrangementer osv. Intern markedsføring er viktig.  
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• «Kystvakt» bidrar positivt til å markedsføre kystkultur i sin videste forstand. Bladet blir 
sendt til våre medlemmer per post, men det er også lagt ut på våre nettsider for 
elektronisk tilgang til alle som er interessert. 

• Gokstad kystlag står oppført i «Visit Vestfold» sine nettsider under ‘selskapslokaler’ 
som bidrar til leieinntekter. Det annonseres også om juleverksted i desember. 

• Gokstad kystlag er presentert i brosjyren «Det historiske Sandefjord».  
• Kystlaget har hatt stand i kommunestyresalen i forbindelse med kommunens 

innflyttertreff. 
 

11. Kystvakt i 2020 

Bladet Kystvakt har kommet ut tre ganger i 2020. Nummer to ble ikke laget da pandemien 
slo innover oss i mars.  

Tilgangen til artikler er bra og flere av medlemmene er flinke til å bidra med interessante 
historier. Målet med bladet er å knytte alle medlemmene sammen slik at alle vet hva som 
skjer på Slippen. 

Noen artikler blir hentet fra nettet og bearbeidet slik at det er leseverdig for kystlagets 
medlemmer. Interessant stoff fra Forbundet Kysten er ofte med. Hovedvekten skal være 
informasjon og historier om kystkultur, gjerne lokalt samt info fra styret og lagene. 

Bladet blir trykket lokalt i Sandefjord, medlemslister blir hentet fra registeret hos Forbundet 
Kysten, og adresselapper blir satt på bladet, og levert til Posten. 

 

Yngvar Halvorsen 

Redaktør for Kystvakt  
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12. Kursvirksomhet 
 

Ormestadsnekka 

Kursleder: Fred Ivar Tallaksen 

• Vår 2020. Gjennomført fra 15.01. til 10.06. 75 timer totalt. 
 

Det jobbes på båten, men med begrenset mannskap pga. korona.  
 
 
 

Nordre skur og balast 

Kursleder: Randveig Berggreen 

 
• Maritime sanger i ny drakt. Gjennomført fra 16.01. til 18.06. 50 timer totalt 
• Maritime sanger i ny drakt del 2. Gjennomført fra 27.08. Avbrutt 22.10. 16 timer totalt. 

 

Kursene er gjennomført i tråd med alle smittetiltak som har vært pålagt. 

 
 

Knop og stikk, fender og spleising 

Kursleder: Even Olsen 

 
• Kurs start 27.02. Skulle vært ferdig 19.03.  

 
Dette kurset ble stoppet ca. halvveis pga. korona. Man håper å starte opp igjen til høsten 
2021, om Corona-situasjonen er endret.  
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13. Gokstad kystlags vandrepropell 2020 
Vandrepropellen utdeles vanligvis på kystkulturdagen, men det ble ikke slik i år. Covid-19 
satte en stopper for det. Da det nærmet seg slutten av året fant propellkomiteen 
bestående av Kristian Fossum, Stig-Tore Lunde og Morten Hellemann, ut at noe måtte 
gjøres. I tråd med ”tidsånden” måtte en digital utdeling til; videofilm lagt ut på kystlagets 
hjemmeside. 
 
Årets vinner ble: Dekksarbeidene på Lanesbuen. 
 
Nødvendig restaureringsarbeid og fornyelse av dekket har pågått i flere år. Dette er et 
viktig kystkulturarbeid. Primus motor for arbeidet har vært Sven Arne Nilsson. Ny 
skansekledning er også montert. Flere har gjort en stor innsats og Sven Arne, Kaare 
Jansen og Fred Ivar Tallaksen mottok prisen i desember på vegne av alle. Vi gratulerer. 

 

14. Jubileumsboka (30 år) 
Boka er stort sett ferdig, men det gjenstår noe arbeid med bildefilene samt noe redigering i 
starten av boka. 

Boken blir trolig klar for salg våren 2021. 

 

15. Megin-prosjektet 

Prosjektet har gjennomført 6 kurs i seiling i sommer for over 50 unge og voksne. Tre 
Megin-joller har vært klargjort og tatt i bruk i sesongen. 

Jollene har ofte vært å se seilende på indre havn. 

Tre av kursene har vært et samarbeid med Røde Kors og Fellesverket (RK&F). 

Ungdommer fra RK&F har også vært med på å klargjøre de to halvfabrikata jollene som 
skal være klare til en ny sesong i 2021. 

Prosjektet har til nå fått inn 425.000 fra stiftelser for å finansiere innkjøp av båter, 
materialer og utstyr. 
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16. Forslag til arbeidsplan 2021 
Styret skal ha søkelyset på følgende hovedsaker:  

 
• På grunnlag av formål, vedtektene ellers og de verdiene som medlemmene mener 

kjennetegner kystlaget, skal arbeidet med kommunikasjonsplanen settes i gang så 
fort koronasituasjonen tillater det. Arbeidet skal gjennomføres i et tett samarbeid 
mellom styret og infolaget. Målet er at kommunikasjonsplanen skal bidra til å oppfylle 
Gokstad kystlag sine vedtekter og formål i enda større grad. 

• Laget Ung må markedsføre sine aktiviteter ovenfor skoler, organisasjoner og 
enkeltpersoner for å oppnå et aktivt lag, noe som også kan gi rekrutering til kystlaget 
på sikt. Det bør samtidig jobbes for å skape en hyggelig og sosial møteplass. 
 

• Styret foreslår at det etableres en arrangementskomite som kan tenke litt nytt, være 
kreative, organisere og tilrettelegge for nye arrangementer i kystlaget. Målet er bl.a. å 
aktivisere flere medlemmer. 
 

Det skal jobbes videre med:  
 

• det politiske partiet MDG, som skal forsøke å kjøre veisaken politisk i 2021. Hensikten 
er å få til en midlertidig avtale med kommunen 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 iverksette HMS-tiltak i alle aktivitetslag for å øke sikkerhet og trivsel. 
 
• digitalisering og elektronisk lagring av arkivet på kontoret og eventuelt andre steder 

for å sikre elektronisk søk av historiske dokumenter. 
 
• oppfølging av informasjon og samarbeid mot Vestfoldmuseene og politiske partier. 

 
• Oppfølging av framdriften for nybygg sør for Murhuset. 
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17. Forslag til endringer i organisasjon og vedtekter 
17.1 Innkommet forslag: Sammenslåing av ‘Husstyret’ og ‘Seilas og Havnelaget’ til ‘Hus og 
Havnelaget’ 

Husstyret og Seilas og Havnelaget jobber mye med de samme tingene. Brygger og 
eiendom går i ett og vi har de samme folkene på dugnader. 

Med slik organisering kan laget ha egne ansvarlige for forskjellige deler av laget, 
eksempelvis brygger, bygninger, utleie strøm, utleie gjesteplasser, HMS, slipp osv. 

 

17.2 Endring av vedtekter – hvis punkt 17.1 godkjennes 

Med utgangspunkt i forslag om sammenslåing av Husstyret og Seilas og havnelaget, må 
vedtektene endres. 

Representant for Husstyret går ut av styret og styret reduseres med ett medlem. 

Fra vedtektene – med forslag til endringer med rødt: 

Avsnitt 4 Årsmøte, punkt 7 a) 
Valg av:  

- Styret, bestående av leder, nestleder, kasserer og sekretær  

- 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 og sekretær velges for to år om gangen. 

 

Avsnitt 6 Styret 
Styret består av leder, nestleder, sekretær og kasserer. Minst tre styremedlemmer må 

være til stede for at styret skal være beslutningsdyktig. Ved stemmelikhet gjelder det som 

styrelederen, eller stedfortreder utpekt av styreledere, har stemt for.  
 

17.3 Forslag om endringer av vedtekter av praktisk art 

Avsnitt 4 Årsmøte, punkt 7.  

Valg av:  

a) Styret, bestående av leder, nestleder, kasserer og sekretær  

b) To vararepresentanter til styret, vara 1 og vara 2 

c) Revisor med varamann 
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17.4 Etablering av laget ‘Ung’ 

Laget skal holde kurs i sjømannskap, roing og seiling for ungdom og organisere sosiale 
aktiviteter. 

Det bør etableres et samarbeid med skoler og aktuelle organisasjoner for barn og unge. 

Laget skal vedlikehold og drifte Megin-jollene. 

På sikt kan laget ‘Ung’ bidra til rekrutering av nye medlemmer. 

 

17.5 Praktisk organisering av kassererfunksjonen 

Årsmøtet godkjente i fjor at Morten Hellemann fortsatte med kassereroppgavene, men at 
han ikke sitter i styret. Et av styremedlemmene har fungert som kontaktperson for Morten. 

Vi ber årsmøtet om å godkjenne denne ordningen også for 2021. 

  



 
 
 
 

15 
 

Gokstad kystlag - årsrapport 2020 

18. Regnskap 2020 og forslag til budsjett 2021 
 

     Pr. 19.01.21 
    Regnskap  
Konto Tekst 2019 2020 2020 2021 

  Regnskap Budsjett pr. 31.des Forslag.budsj. 

Salgs- og 
driftsinntekter      
3100 Kaffepenger diverse 26151,00 27000 6557,00 18000 

3102 Verkstedlaget 1000,00  5750,00 5000 

3104 NSoB, spilleoppdrag mv  4000,00 4000 600,00 3000 

3107 Kystled 145555,00 47000 171037,00 70000 

3108 Medlemsarrangementer 10710,00 15000 9250,00 10000 

3109 Andre arrangementer 124067,00 135000 0,00 80000 

3110 Kystlagsbildet 48400,00 40000 26400,00 30000 

3111 Kystkulturdagen 27554,50 30000 0,00 30000 

3112 Gokstadveverne 14385,00 8000 2210,00 5000 

3113 Lanesbuen   0,00  
3115 Kystlagsprod. Salg 2800,00 2000 800,00 10000 

3400 Offentlige tilskudd  22210,00 20000 79013,00 20000 

3610 Leieinntekter lokaler 202350,00 215000 103500,00 150000 

3615 Leieinntekter båtplasser 151091,66 146000 166396,00 166000 

3617 Leieinntekt strøm 62160,20 60000 46847,00 34000 

3620 Slipping 13600,00 15000 17900,00 20000 

3910 Kursinntekter 16437,00 16000 14257,00 16000 

3920 Medlemskontigent 48450,00 63000 61200,00 63000 

3930 Momskompensasjon 46308,00 45000 47903,00 47000 

3940 
Prosjekt ny 
Ormestadsnekke     

3950 GK-ung   295000,00 130000 

3970 Jubileumsboka 30 år    54 000 

3999 Diverse inntekter 42115,01 14000 19661,70 20000 

      
SUM salgs og 
driftsinntekter  1009344,37 902000 1074281,70 981000 
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Konto Tekst 2019 2020 2020 2021 

      

Varekostnader      
4100 Utg. kaffe div. smått 9912,40 13000 5807,65 9000 

4101 Kystvakt div. utgifter infolaget 51395,11 52000 39358,50 53000 

4102 Verkstedlaget 17228,53 20000 5431,88  
4103 Fartøy- og kultur 14691,14 20000 20743,11  
4104 Nordre Skur & Ballast 4513,00 10000 5511,90  
4105 Modellbåtlaget 5740,70 5000 2613,21  
4107 Kystled - Buerøya/Drengestua 19516,58 35000 123365,04 15000 

4108 Medlemsarrangementer 9739,38 15000 10980,22 10000 

4109 Andre arrangementer 83415,22 85000 0,00 40000 

4110 Kystlagsbildet 0,00 2000 520,75 1000 

4111 Kystkulturdagen 13488,02 25000 0,00 30000 

4112 Gokstadveverne 5083,20 8000 0,00  
4113 Lanesbuen 44961,56 25000 9849,47 20000 

4115 Kysten og kystlagsprodukter 1290,00 1000 945,00 10000 

4116 Diverse utgifter/utstyr 32121,49 25000 6872,25 25000 

4910 Kursutgifter 4425,00 5000  0 

4940 Prosjekt ny Ormestadsnekke 22281,00  1423,10  
4950 GK-ung   302731,25 130000 

4960 Småhus syd   24611,80 40000 

4970 Jubileumsboka 30 år    54000 

      
Lønnskostnader      
5000 Lønn til ansatte 71719 82000 61810,00 70000 

      
Av- og 
nedskrivninger      
6000 Avskrivning flytebrygger     

      

Kostnad lokaler      

      
6320 Kommunale avgifter 17071,48 11000 5511,57 7500 

6340 Energiforbruk 169020,58 170000 120974,93 130000 

6350 Vedforbruk  2000 0,00 2000 

6380 Vakt/alarm 500 1000 1000,00 1000 

6390 Kostnad vedr. utleielokaler 36888,09 30000 12913,01 25000 

6391 Renovasjon 40412,37 42000 36533,70 42000 

      

      
Leiekostnader      
6400 Gassflasker 4833,75 5000 4833,75 5000 

6440 Brøyting 15650,50 12000 6574,50 12000 

6450 Leie lagerlokale   3000,00 1000 
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Avsatt til 
arbeidslagene      
6560 Avsatt til arbeidslagene  0 3603,00 65000 

      
Reparasjon og 
vedlikehold      
6600 Reparasjon og vedlh bygn/anlegg 176291,75 95000 108193,58 90000 

      
Fremmede 
tjenester      
6780 Lønn selvstendige næringsdrivende     

      
Kontorkostnader, 
trykksaker mv      
6800 Kontorrekvisita 1538,85 2000 3277,00 3000 

6810 Data, telefon 13058,03 11000 13628,00 14000 

6840 Tidsskrifter, repr, oppdatering o.l 9869,00 4000 1407,50 4000 

6890 Annen kontorkostnad 17133,98 9000 9678,45 10000 

6940 Porto 0,00 1500 0,00  

      

      
Forsikring      
7040 Forsikring 54557,00 65000 62008,00 70000 

     
Kontingent og 
gaver      
7410 Kontingenter andre 4550,00 4500 800,00 4500 

7420 Gaver/premier 2268,10 2000 933,60 2000 

Sum kontingent og 
gaver      

      
SUM driftskostnader  975164,81 895000 1017445,72 995000 

      
Finansinntekt og -
kostnad      
8040 Renteinntekt 4020,77  1609,11  
8170 Gebyrer 3269,81  1909,12  
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Driftsresultat      

      
Sum salgs- og driftsinntekter  1009344,37 902000 1074281,70 981000 

Sum totale driftsutgifter  975164,81 895000 1017445,72 995000 

Sum finansinntekt og kostnader  750,96    
Avsetninger (For 2019/20: konto 4107)  83720    

      
Årsresultat 2020  −48789,48 7000 56535,97 −14000 

 

 

19. Revisjonsrapport 2020 
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20. Balanse 
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21. Rapporter fra arbeidslagene  
21.1 Seilas & Havnelaget 

  

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 sikkerhet og miljø ved GK. 
Holde leieavtaler oppdatert og ha kontroll med 
forsikring på båter i GK`s anlegg.  

Antall medlemmer og antall møter (eventuelt møtefrekvens) 
Har du båt ved GK bryggeanlegg er du også automatisk medlem i Seilas & Havnelaget. 
Pr. d.d. er det 51 faste plasser, i tillegg kommer D/S Forlandet. (økning på 9 faste 
plasser) 
For vinteren 2020/2021 er det gjort avtale om 10 vinterplasser. (økning på 2 
vinterplasser) 
 
Konstituerende møte er ikke avholdt i 2020 pga. Covid 19. Bjørn Rishovd og Geir Sanne 
har sittet siden 2018. 
4 møter med diverse deltagere er avholdt i forbindelse med tildeling av båtplasser og 
planlegging av bygg på sydtomta.  
 
I 2020 er det fakturert: 
Gjesteplasser kr. 4.560 / Faste båtplasser kr. 147.146 / Vinterplasser kr. 13.200+1.500 
for 2020-2021 / strøm kr. 46.847 
Aktiviteter har vært sterkt preget av Covid 19 
Medlemmer har deltatt på smådugnader ved behov.  
Skrapt flyteelementer på flytebrygga. 
Diverse småreparasjoner på bryggene. 
Reparasjoner på bølgedemper, skjøter og feste av kryssholt 
Festet tau fra moring og rettet opp flytebrygga. 
Skiftet lyspærer på strømstolper på pålebrygga. 
Montert nye strømmålere i gamle strømstolpene på bølgedemper. 
Ryddet på bryggene. 
Skiftet ut moringstau og justert bøyene i «småbåthavna». 
Ryddet kompressorrommet. 
Alle brygger er beiset med god hjelp av «Kystarena» 
Skiftet ut manifold bobleanlegget og testet det ut før vinteren. 
Gjennomført tildelt lørdagskafe. 
Deltatt i bygging av motorhus på sydtomta. 
Innført krav til innlevering av forsikringsavtale på alle båter i anlegget. 
Dato og underskrift 
04.01.2021    Bjørn Rishovd 
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21.2 Nordre Skur og Ballast (NSoB) 

  
                                                  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 
Koret startet øvelsene i januar 2020 med nye ledere, Morten Hellemann og Randveig 
Berggreen.  
 
Opptredener i 2020: 
Januar: Gokstad kystlags årsmøte 
August 2020: vi sang i et privat arrangement i 1.etasje på kystlaget. 
 
Etter planen hadde vi flere sangoppdrag utover i året, men disse ble avlyst pga 
koronaen. Koret hadde ingen øvelser fra 12.mars til 14.mai. Da møttes vi til øvelse igjen, 
denne gang i 2.etasje på Nordre skur der vi kunne holde riktig avstand. Etter 
sommerferien fortsatte vi å øve i Nordre skur til oktober og vi igjen måtte ta pause. 
 
Dato og underskrift 
08.01.2021   Randveig Berggreen                                 
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21.3 Fartøy- & kulturlaget 

 

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, 1-
2 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 grunn av Covid-19 har vi redusert aktiviteten 
fra mars og ut året.  
Aktiviteter 
Lanesbuen: Følgende ble gjort i 2020: 

• Montert AIS (Automatic Identification System) – Gave fra Jotron 
• EPIRB (Nødpeilesender anskaffet)- Gave fra Jotron 
• Småreparasjoner det ikke ble tid til etter slipping høsten 2019 
• Ny skansekledning ble ferdig montert. 
• Oljing av dekk med Rå linolje ble utført på våren/sommeren 
• Renset opp olje og «dritt» i motorrommet 
• Vasket rene alle tiljer (i aluminium) i motorrommet, deretter primet og malt disse. 
• Ukentlig spyling av dekk med sjøvann ved hjelp av den nye sjøvanns 

spylepumpa. 
• Endret de to pumpene om bord slik at de har hver sin slange ut gjennom skroget. 

Kun den ene har flottør.  
• Beise/Male skansekledning utvendig, olje innvendig. 
• Skrapet og lakket styrhuskledning, kun 2 strøk, trenger mer i 2021. 
• Oppdaget at et av motorfestene er røket, må sjekkes de andre og byttes neste 

gang den skal på slipp. 
• Ble diesellekkasje fra en slange mellom tankene, er blitt reparert.  
• Det har i hovedsak vært aktivitet på onsdag og lørdag av 1 til 2 mann.  

Båtbygging, Ormestadsnekka: Fortsatt med bordganger og spant. Er nå på 7-8. 
bordgang og mangler fortsatt 2 spanteemner. Flere aktive med i båtbyggingen enn 
tidligere år frem til mars, deretter ofte ikke mer enn 2 personer samtidig for å forebygge 
smitte. Motorbed begynner å nærme seg ferdig også. 
Annet:  

• Vanlig vårpuss og høststell av båtene. Neste års vårpuss er allerede unnagjort på 
to av robåtene. 
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• Spleis fikk vårpuss, lakket og fin, var på slipp og er skrudd og tettet langs kjøl. 
Stoffet i år. 

• Poly ikke sjøsatt siden 2017, bør bli en del av museum og bevares på land 
• Generelt for lite bruk av lagets båter, men laget youtube-video av oppstart og 

bruk av FRAM, som ble brukt en del i sommer. Spleis ble litt brukt til seiling i 
fjorden av ei som var med på Megin seiling tidligere. 

• Tenvikbåten «Albatross II» er skrapet innvendig og skal i 2021 luses og oljes. 
 

Dato og underskrift 
5.1.2021    Fred Ivar Tallaksen 
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21.4 Husstyret 

 

Kort oppsummering om lagets formål/mål: 
Drifte og vedlikeholde eiendom, bygninger og slipp 
ved Gokstad Kystlag.  
Føre oversikt over arbeidsoppgaver og innkalle til 
dugnader ved behov. 
Samarbeide tett med alle lag spesielt Seilas & 
havnelaget.  
 

 
På grunn av korona er det ikke holdt dugnader, men jeg 
har brukt noen innkalte og folk fra Kystarenaprosjektet. 
 
Aktiviteter: 

• Rehabilitert vinduer i bygningene murhuset og nordre nedre. 
• Reparert skade på utvendig kloakkrør etter flom. 
• Skiftet takstein på murhuset. 
• Bygget fundament og hus til motor syd for murhus (ikke helt ferdig). 
• Montert lås på dør i utleiestua. Satt metallist på gulv mellom gang og stue. 
• Reparert ytterdør til Ottar rommet. 
• Reparert lekkasje i tak på nordre. 
• Beiset alle brygger med god hjelp av Kystarena. 
• Med god hjelp av Kystarena er området ved og bak murhus rengjort etter 

kloakklekkasje på kommunens ledning.  
• Ryddet bort eik og søppel langs mur. 
• Oppgradert brannsikkerhet i bygningene 
• Holdt området ryddet for snø. 
• Løpende opprydding og tømming av søppel også levert til miljøstasjon 

   
Dato og underskrift: 
22.12.2020    Kaare Jansen 
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21.5 Gokstadveverne 2020 

Vi hadde normal aktivitet på veveloftet med veving og strikking og sying de 
første månedene, men så kom coronaepidemien til Norge og Sandefjord 
12.mars. Da ble det bare 2 - 3 medlemmer som møtte opp - først og fremst 
de som hadde påbegynte arbeider i vevene. 
 
Etter en stille sommer var vi mellom 5 og 8 <Gokstadvevere> hver onsdag som 
vevde eller strikket, men i november og desember møtte aldri mer enn 4 
medlemmer. Siste gang undertegnede var på veveloftet var 28. desember. 
 
Vi har som vanlig både vevd, strikket og sydd en del til eget bruk og mye til 
inntekt for Gokstad kystlag. Håpet var at vi skulle kunne arrangere førjulssalg 
av nyttige julegaver ute, men det ble ikke anbefalt å samle mange mennesker 
utenfra på ett sted hverken ute eller inne pga. epidemien. 
 
Nå håper vi alle på lysere coronafrie tider etter at vaksineringen er kommet 
godt i gang! Da skal Gokstadveverne samles til en liten fest på veveloftet og 
kjøpe inn mat og drikke for pengene (kr. 1000.-), som også vårt lag er tildelt 
 
Gokstadveverne teller pr. dags dato 15 medlemmer. 
 
Sandefjord, 13. januar 2021 
Bjørg Skaret 
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21.6 Kystledlaget 2020 

Vi konstituerte oss få dager etter årsmøtet 2020. Leder av Kystledlaget ble valgt, Astri 
Bjønnes tok gjenvalg for ett år til. 

Siden har vi hatt ett planleggingsmøte, høst- og vårdugnader samt evalueringsmøte i 
samarbeid med OF. Denne gang nettmøte, pga. koronasituasjonen. 

Drengestua har ny terrasse, samt oppgradert gasstilførselssystem. Hytta på Buerøya har 
fått inn mer dagslys via nytt vindu. Begge hyttene er malt og vedlikeholdt. 

 

Det ble forespeilet oss at det muligens ikke ville bli noe utleie i år, da Norge stengte ned i 
mars. Vi var imidlertid enige om at vi skulle ta vårdugnaden som vanlig i mai måned, både 
på Drengestua og på Buerøya. Plutselig kom beskjed om at utleie kunne starte. Sprit og 
engangs reingjøringsutstyr ble anskaffet, og utleiesesongen har gått over all forventning! 

Samtidig som at utleien skaffer inntekter til Gokstad kystlag, er det flott å kunne tilby enkelt 
hytteliv til folk! Gjestebøkene taler egentlig for seg. 

 

Sandefjord 10.des 2020 

Astri Bjønnes 
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21.7 Modellbåtlaget 

Året 2020 har det vært rolig hos modellbåtlager. Med lite aktivitet gjennom året pga. 
covid19. Men når året nærmet seg omme så begynte det å ta seg opp litt. Ellers så sitter vi 
og holder på med hver vår båt. I løpet av våren så vil vi gå i gang med motorbåten `Rolf`` 
noe. Det prosjektet har ligget dødt pga. han som skulle bygge båten ga seg i 
modellbåtlaget. 
 
Modellbåtlaget har planer om å bygge en modell av Lanesbuen. Gregersen båtbyggeri er 
kontaktet i håp om å skaffe tegninger. 
 
 
Sandefjord 10. januar 2020 
Mathias 
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21.8 Verkstedlaget 

Verkstedlaget har i året 2020, som de andre lagene, hatt redusert aktivitet. 

 

Det har blitt utført en del arbeid/vedlikehold på motorene i motorsamlingen, men vi er ikke 
ferdig med dette arbeidet. 

 

I verkstedet er det også litt utført en del arbeid på Volda motoren, som nå er flyttet ut og 
kommet under tak. Verkstedlagets medlemmer ser fram til å få ferdig stillet dette 
prosjektet. Andre motorer er under restaurering. 

 

Også i år har det kommet noen motorer til samlingen, både innen- og utenbordsmotorer. 

 

Etterspørsel etter dokumenter fra vår dokumentsamling er stadig synkende. En av 
grunnene til dette er at stadig mer av denne dokumentasjonen nå ligger tilgjengelig via 
internett. 

 

Til tross for redusert aktivitet i verden rundt oss, har det vært en del omvisninger i 
motormuseet. 

 

 

Per 
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21.9 Infolaget  

Infolaget i Gokstad kystlag har som formål å informere medlemmer av kystlaget om 
informasjon, nyheter og aktualiteter for kystlagets medlemmer.  

Dette har i 2020 i all hovedsak foregått via e-post, samt info som er postet på kystlagets 
hjemmeside og kystlagets Facebook side.  

På grunn av covid-19 har det vært svært begrenset møtevirksomhet i info laget i 2020. 

Mye av kommunikasjonen innad i infolaget har foregått via Messenger, tlf og mail. Vi 
opplever at det har fungert bra.  

Aktiviteter 2020 

• Facebook siden har vært løpende oppdatert 
• Hjemmesiden har vært løpende oppdatert 
• Medlemmer har blitt løpende orientert via e-post 
• Infolaget har deltatt på ‘’ Bli kjent’’ i Hjertnes kulturhus som er et årlig arrangement for 

nye borgere i Sandefjord. 

 

Infolaget i Gokstad kystlag har i 2020 bestått av: 

• Steinar Bredesen (leder)  
• Petter Tandberg (nestleder)  
• Børre Grønningsæter (medlem)  
• Karaked Bredesen (medlem)  
• Bente Wallander (medlem)  
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21.10 Drivergruppa for Svenner Fyr 

SVENNER FYR KYSTLED                                                                                                                

 

Oppsummering 2020                            

Et svært spesielt og utfordrende år er nå over og vi kan se tilbake på 2020 sesongen. I mars ble det beordret 

full stans i aktiviteten på fyret, både av kystverket og myndighetene. Og mot mai ble det løsnet litt opp så vi 

fikk gjennomført årets store oppgave.  

Byggmester Leines var leid inn for å bytte kledningen på steinhusets trappehus. Jobben ble utført på to 

uker og drivergruppen ble meget tilfredse med resultatet. Takket være stor innsatts fra dugnadsgruppen, 

ble alt avfall lastet på båt og kjørt til destruksjon.  

Ellers så har nordveggen på reserven blitt skarp ned, grunnet og malt 

igjen. Gjennom hele sesongen har drivergruppen og dugnadsgruppen 

fortsatt med det vanlige vedlikeholdet. 

Årets utleiesesong ble veldig redusert. Det var lenge tvil om vi i det hele 

tatt kunne leie ut, men da vi fikk grønt lys, ble husene klargjort på 

pinsedugnaden og vi kunne leie ut til en familie pr. etasje.  

En spesiell sommer med svært redusert utleie, men likevel mange 

fornøyde gjester. 

Økonomisk en svært lite innbringende sesong. Og med store utgifter til 

vedlikehold var det gledelig når vi fikk dekket en del av bortfalt 

leieinntekter via forbundet kysten og myndighetenes covid-19 

støtteordning. Så alt i alt ble resultatet ok. 

Høsten bød på nye innstramninger, likevel ble de fleste planlagte 

vedlikeholdsoppgavene utført. 

Drivergruppen vil gjerne rette en stor takk til dugnadsgruppen, som nå 

teller 28 personer. Vi bretter opp armene og ser fram til å ta fatt på en 

ny sesong. 

Mvh 

Ronny Mathiesen 

Drivergruppa Svenner Fyr 
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22. Treffliste 2021 
Dato Beskrivelse aktivitet  Deltakere Ansvar 
JANUAR 2021 

Mandag 18.1. Styremøte Styret og vararepresentanter Styret 

Fredag 29.1. Årsmøte Alle medlemmer Styret 

FEBRUAR 

Tirsdag 23.3 Styremøte Styret og vararepresentanter Styret 

Lørdag 27.2.  Skreiaften  Alle medlemmer, om noen tar 
initiativ  

 

MARS 

Tirsdag 23.3 Styremøte med arbeidslagslederne Styret, vararepresentanter og 
arbeidslagslederne 

Styret 

Onsdag 13.3 Strandryddedagen: Strandrydding og grilling  Alle medlemmer  

APRIL 

Tirsdag 27.4 Styremøte Styret og vararepresentanter Styret 

Fredag 16.4. – 
søndag 18.4. 

Forbundet KYSTENs landsmøte 2021 i Bergen To representanter fra styret Styret 

Onsdag 28.4. Medlemstreff Alle medlemmer Styret  

MAI 

Tirsdag 26.5 Styremøte med arbeidslagslederne Styret, vararepresentanter og 
arbeidslagslederne 

Styret 

Mandag 17.5. Borgertoget  Alle lag og medlemmer  

Lørdag 22. – 
mandag 24.5. 

Svenner: Pinsedugnad   Alle medlemmer Drivergruppa 
Svenner 

JUNI 

Tirsdag 22.6 Styremøte Styret og vararepresentanter Styret 

Fredag 18. – 
søndag 20.6. 

Kystkulturdagene Alle medlemmer 
Barn, ungdom og voksne i 
Sandefjord kommune 

Styret og egen 
komité 

Onsdag 23.6. St Hansaften: Kortesje kl. 18, grilling på 
brygga etter kortesjen 

Alle medlemmer  

JULI 

Fredag 23. – 
søndag 25.7. 

Landsstevnet Forbundet Kysten Alle medlemmer  Jeløy kystlag og 
Forbundet Kysten 

AUGUST 

Tirsdag 10.8 Styremøte Styret og vararepresentanter Styret 

Lørdag 21.8 Fjordbluesen Alle  Arrangement 
komiteen 

SEPTEMBER 

Onsdag 1.9. Medlemstreff Alle medlemmer Styret  

Tirsdag 7.9 Styremøte  Styret 

Lørdag 4.9. Svenner: Høsttreff, avslutning på sesongen  Drivergruppa 
Svenner 

Lørdag 18.9. Høsttreff Gokstadholmen Alle medlemmer Treffkomiteen 

OKTOBER 

Tirsdag 5.10 Styremøte Styret og vararepresentanter Styret 

Onsdag 20.10. Medlemstreff Alle medlemmer Styret 

NOVEMBER 

Tirsdag 2.11 Styremøte med arbeidslagslederne Styret, vararepresentanter og 
arbeidslagslederne 

Styret 

Lørdag 27.11. Førjulstreff  Alle medlemmer  Styret  
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Dato Beskrivelse aktivitet  Deltakere Ansvar 
DESEMBER 

Tirsdag 7.12 Styremøte Styret og vararepresentanter Styret 

JANUAR 2022 

Mandag 10.1.  Styremøte Styret og vararepresentanter Styret 

Fredag 28.1. Årsmøte  Alle medlemmer Styret 

Med forbehold om nødvendige endringer 

 

Andre aktiviteter i løpet av året: 

• Kystpensjonistene med lunsj på onsdager 10.30 
• Turer med Lanesbuen (kontaktperson: Leder for Fartøy og kulturlaget)  
• Lørdagskafé i Murhuset, fra kl 11.30 – 13.30     
• Arbeidslagene treffes normalt hver onsdag 
• Arbeidslaget for modellbåter treffes normalt hver tirsdag  
• Styremøtene er fra kl 18.00 til 21.00 
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23. Vedtekter  
 
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: 
a) Styre, bestående av leder, nestleder,  

kasserer, sekretær og styremedlem 
b) To vararepresentanter til styret 

c) Revisor med varamann 
d) Valgkomite bestående av tre medlemmer  

(styrets medlemmer kan ikke velges  
inn i valgkomiteen) 

e) Leder velges hvert år. Nestleder, kasserer,  
sekretær og styremedlem velges for to år av gangen. To 
av ovennevnte er på valg hvert år. 

f) Gokstad kystlags representant til styret i Stiftelsen 
Sandefjord Kystkultursenter. Representanten velges for 
to år av gangen 

g) Representanter til landsmøte 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 
styremedlem. Minst tre styremedlemmer må være til stede 
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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Gokstad kystlag 
Framnesveien 5, 3222 Sandefjord  

 

Kontortid 
Mandag, onsdag og fredag fra kl. 11 – 13 

Tlf: 45 81 62 86 
Epost: post@gokstadkystlag.no 

 
 
 

Følg Gokstad kystlag på nettsiden: 

http://www.gokstadkystlag.no/ 

 
 

Følg Gokstad kystlag på facebook: 

https://www.facebook.com/gokstadkystlag 

 
 

 

 

 

  

 


