1

Gokstad kystlag
Til stede:

Styremøte 3 2014

Tirsdag 11.03.2014

Leder
Nestleder
Sekretær
Husstyret
Vara
Forfall:

Bjørn Navjord
Brit Holm Lunde
Grace-Jane Holmberg
Jarle Larsen
Pål Henningsen
Morten Hellemann
St
Torolf Stenersen
___________________________________________________________________________

Møtedato 11.03.2014 kl. 18.00
SAKER TIL BEHANDLING

1: Godkjenning av forrige referat.
- Godkjent
- Endre fra Brit til Magnhild under punkt om fane.
2: Innkommet post
- Redningsselskapet, totalmedlemsmerker til Lanesbuen samt loggbok.
- I forbindelse med landsstevne 2014 i Oslo, ønsker de at alle kystlag sender
inn en åre. Den skal være med i en installasjon/skulptur som skal stå ved
operaen. Vi vil gjerne gi denne utfordringen til modellbåtlaget. Høre om
noen i laget har en åre(altså ikke miniatyr) og så lage en liten hilsen på
denne. Grace-Jane tar kontakt med Boland.
3: Økonomi
- Bjørn tok en rask gjennomgang da Morten hadde meldt forfall.
- Søknader fra lagene ang. Økonomisk tildeling ble godkjent og skilte seg lite
ut fra fjoråret.
4: Landsstevnet 2015
- Vi har to kopier at permene fra Landsstevne 2004, avventer derfor å kopiere
opp fler. Det er stadig oppdatering på tavla i stua og vi oppfordrer alle å ta
en titt når de er innom. Undergruppeledere er nå på plass, samt en start på
programforslag.
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5. Medlemstreff 19.mars
-

På medlemstreffet blir informasjon om «Forlandet» og «Landsstevne 2015»
de to store sakene. Se mail med info som er sendt ut til alle medlemmer.

6. Fane til kystlaget
- Gruppen med Paal, Magnhild og Vigdis har jobbet litt videre med sitt forslag til
fane. De kommer til å legge ut forslaget på seilloftet for å få litt flere innspill.
Forslag om å ha et Gokstad kystlags flagg i stanga når vi ikke har det norske
flagget oppe, har kommet inn. Paal sjekker opp litt muligheter her.

7. Betjening av kontoret.
- Vi har behov for flere vakter som kan kontaktes og steppe inn på kort varsel når det
er behov. Dette luftes på medlemsmøtet.
8. Møte med gruppelederne
- Bjørn, Morten og G-J skal ha møte med gruppelederne onsdag 26. mars. Kl:18.33. Ole
Jacob Bjerkestrand har møte i helgen da han er på jobb ved Mjøsas bredder i
ukedagene.
9. Eventuelt
- Rydding på kontoret: Her er vi i gang, G-J og Jarle tar en tørn her nest lørdag.
- Vårdugnad, 26.april (havn og seilas)
- Årsmøte i drivergruppa for Svenner. Det skal være 5 representanter fra Gokstad
Kystlag. Bjørn, Jarle, Grace-Jane, Kjell Arne og Arne Gundersen har meldt seg, da det
ryktes at snittene er veldig god!
- 26.mars kl 1200 kommer Anne Merete Knutsen fra Vestfold fylkeskommune,
kulturarv for å besiktige murhuset i forbindelse med søknad om tildeling av kommunal
støtte.

Ref. Grace-Jane Holmberg.
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