
 

 

Gokstad kystlag  Styremøte 8-  Tirsdag 15.09.2015 

 
Tilstede: Leder  Bjørn Navjord 
   
  Sekretær Grace-Jane Holmberg 
  Husstyret Jarle Larsen 
  Styremedlem Torolf Stenersen 
  NSoB  Erik Bjønness 
  Verkstedlaget  Per Angell-Hansen 
  Svennerlaget Dag Pedersen 
  Kystled Vigdis Myhre 
  Seilas & havn Kaare Jansen 
   
Forfall: 
  Styremedlem  Pål Henningsen Forfall 
  Kasserer Morten Hellemann 
  Nestleder Brit Holm Lunde 
  Vevlaget Bjørg Skaret 
  Infolaget Bente Wallander 
    

Saksliste 
1. Landsstevnet. 
- Alle sender sine erfaringsrapporter sendes til Grace-Jane, som legger det inn i mappa. Sendes 

så til Bodø i løpet av denne måneden. Det mangler noen tall og erfaringer ennå, så vi sender 
ikke før alt er på plass. Sortere inn det som kan passe for Bodø(hva de ønsker).   

- G-J sender til Yngvar for bruk i Kystvakt. 
 
2. Økonomisk status 
- Bjørn leste gikk gjennom den økonomiske oversikten, på vegne av Morten. Spørsmål som kom  

opp var ang. utgift til alarmsystem. Etter at vi har gått fra Telenor-linje til bredband, har vi måttet 
bytte blant annet sender. 

 
3. Saker fra arbeidslagene 
- Kystled: Drengestua er malt inne og det skal males mer. 28. oktober evalueres det hva som 

skal gjøres videre. Burøya trenger utbedring av tak. Det er sendt en forespørsel til kommunen 
som eier hytta. Kystled holder i dette.  

- NSoB: Vi har fått 2 nye medlemmer og er nå 39. Det blir tur til Tyskland i august neste år, her 
skal koret delta i en Shantyfestival. Ellers er det ingen store arrangementer fremover, så vi 
jobber med nye sanger. 

- Verkstedlaget: Det går i det vante, og skjer ikke så mye nytt. Vi skifter av og til ut litt i 
motorutstillingen. 

- Svennerlaget: Vi jobber når det trengs, og vi får våre oppgaver fra Drivergruppa. Laget har hatt  
to organiserte turer.Også i år har det vært godt belegg ute på fyret, og det har vært to daglige  
avganger med båt til og fra fyret. Utleie og ivaretagelse av Svenner fyr er kanskje en av de 
største oppgavene vi har i laget, sammen med kystlaget i Stavern. Mange folk som gjør en flott 
jobb. 



 

 

- Modellbåtlaget: Etter misforståelse med tid, så ankom unge Boland etter møte. Men han kunne 
opplyse om at alt var vel og byggerne var i gang. 

-  Fartøy og kultur: se punkt om Lanesbuen. 
 
4. Prosjekter fra i høst, herunder Murhuset(Jarle, Torolf) Lanesbuen( Fred Ivar) 
- Lanesbuen: Her er det søkt om en ekstra bevilling til vedlikehold og reparasjon av Lanesbuen. 

På grunn av lekkasje i skroget skal båten opp på Framnes onsdag 16. september. Mens båten 
er på land skal skroget utbedres, mens skansekledning byttes når båten er på vannet igjen. 
Skansekledningen har vi fått i gave! På sikt skal også dekket repareres. Det bør sendes ut en 
medlemsepost, slik at det blir opplyst om hva som trengs å gjøre, og når. 

 
Vedtak: Det innvilges ekstra bevilling til reparasjon av Lanesbuen. 
 
 
- Murhuset: Torolf har vært en tur med Kjetil Berge i dag. Det er gjort en god jobb med å fjerne 

løs mur, og vi blir veiledet videre av Berge. Det må videre fjernes alt som stikker ut, fores ut 
rundt dør til verksted, sette opp sinkbeslag rundt helt nederst. Dette gjøres fortløpende, men det 
er viktig at vi ikke gjør noe som ikke er etter avtale med kulturminnefondet. Jarle og Torolf  
holder i saken.  

 
 
 
5. Eventuelt:  
- Fjordblues: Også i år meget godt besøkt, og det er mange som tar i et tak. Som vi vedtok i fjor, 

så kommer vi til å gi en del av overskuddet til Musikkskoleprosjektet. Gunnar og Dag forteller at 
jobben for alle dem som deltok ble mye lettere, da området var så strøkent etter Landsstevnet.  
Evaluering av Fjordblusen kommer. På møtet ble det snakket litt rundt hvor mange besøkende 
som er forsvarlig å ha på kystlaget med tanke på sikkerhet. Det bør også sees på maks antall 
gjester. En annen ting som kom opp var regler rundt transport med Lanesbuen som "ferje".  Her 
skal Dag kontakte sjøfartsdirektoratet.  

- Kystkulturdag: Vi tenker at vi skal begynne nå i høst med planlegging. Legge litt mer i dagen 
enn det har vært de siste årene. Her må vi få innspill fra de ulike arbeidslagene. Vi ønsker at de 
skal komme med noen forslag før neste styremøte med arbeidslagslederne. 

  

Ref. Grace-Jane Holmberg 


