
 

 

Gokstad kystlag  Styremøte 7-  Tirsdag 25. 08.2015 

 
Tilstede: Leder  Bjørn Navjord 
  Nestleder Brit Holm Lunde 
  Kasserer Morten Hellemann 
  Sekretær Grace-Jane Holmberg 
  Husstyret Jarle Larsen 
  Styremedlem Torolf Stenersen 
  Styremedlem  Pål Henningsen 
 
  

Saksliste 
1. Godkjenning av forrige referat (Bjørn N) 
- Godkjent 
 
2. Innkommet post (Grace Jane) 
- Henvendelse ang. Albatross II. Det skal holdes slektsstevne i Ula, der Albetross er bygget. De 

ønsker å besøk av båten. Vi er positive til det, og Pål tar kontkt. 
- 2 nye medlemsinnmeldinger 
- Nettverksmøte i Vestfoldarkivet 
- Erfaringsrapport fra Landsstevnet. 
 
3. Økonomi (Morten) 
- Morten har laget en foreløpig oversikt over utgifter og inntekter for Landsstevnet i sommer. Ikke 

alle utgifter er trukket fra ennå, så det er en del av tallene som kommer til å endres. Vi ser at vi 
går i pluss, men de endelige tallene kommer når alt er på plass. Vi gikk så gjennom hver gruppe 
og så hvordan utgifter og inntekter stemte i forhold til hva vi hadde budsjettert.  

- Morten sender rapport/regnskap til kommunen og fylkeskommunen, slik at vi får utbetalt støtte 
derfra.  

- Fjordblues var veldig godt besøkt i år. Regnskap kommer når alle tallene er på plass.  
 
 
4.Landstevnet 
  
- Det er kommet inn tre erfaringrapporter. De gruppelederne som ikke har sendt inn, gjør det 

innen torsdag i uke 36. 
- Mandag 7. blir det møre med gruppelderne for landsstevnet kl. 18.00. Så tar vi 

medlemskveld/mimrekveld fra Landsstevnet onsdag 9. september kl. 19.00. Brit avtaler med 
treffkom. om servering. Alle tar med den drikke de ønsker selv. 

 
 Plan for Grindahus: 
- Grindhusene er snart tatt helt ned, og de blir lagret hos Torolf til neste år, før de blir fraktet 

nordover. 
 
5. Restaurering av murbygningen: 
- Det ble holdt møte med murer Berge om tirsdag, og det er avtalt med Grøtterud som setter opp 

stilas. Planen er at det skal det kakkes ut og fjernes løs mur der det trengs, samt noe metall. 



 

 

Berge følger så på. Det er flere som har meldt seg og kan jobbe på dagtid også. Ellers blir det 
jobbet på onsdager og lørdager.Det blir tatt en gjennomgang på hva vi trenger. Torolf kan sjekke 
hva han har først, før vi kjøper inn noe. I tillegg trenger vi hjelmer, briller og masker. Morten 
lager en bok i forhold til dokumentasjon, og fører timer og tar bilder, kontakt med Norsk 
kulturminnefond.  

 
6. Brev fra Vigdis, ønske om å få en inspirator, som kan hjelpe oss med å få til en katalogisering av 
de tingene vi besitter her på laget. Brit. 
- Vi skal få noen til å komme å fortelle litt, slik at kanskje flere får lyst til å være med å lage 

oversikt over alt vi har her på laget. Vi tar det på neste medlemsmøte som er endret til 14. 
oktober. Her vil vi gjerne ha et tema i tillegg til dette med katalogisering. 

 
Eventuelt: 
 
Lanesbuen: 
- Er lekk og må opp på slipp. Kaare og Fred Ivar er i gang med å tømme. Vi må få en pris på hva 

det koster å få opp båten på Framnes.  
- Morten: bør vi ha en tettere ansvarsgruppe for båten? Det er et krevende prosjekt, som noen får 

mye jobb med(fartøy og kultur). Bør vi ha et eget arbeidslag? Bjørn snakker med Fred Ivar om 
hva han tenker om Lanesbuen. 

 
Utleiepriser:  
- Det er flere som ønsker å pynte dagen før og rydde dagen etter. I tillegg ser vi at det er en 

utfordring med bryllup, da det kanskje ikke er noen som har ansvaret som er igjen når de 
avslutter på kvelden/natten. Det sees på en ordning med økt pris for å kunne bruke lokalene før 
og etter festen. Morten kikker på saken og tar det opp på et senere møte.  

- I utleiereglene må det presiseres slukking at grillene må slukkes etter bruk(med vann). Og at 
grillene skal stå på blekkene, for å redusere brannfare. 

 
Epost/faktura: 
- Vi ser behovet for å ha en egen epostadresse for fakturaer. Grace-Jane sjekker med Gunnar 

Bratli og Fred Ivar om hvordan vi kan løse det. Enten ny epostløsning eller bruke den vi har. 
 
 
HMS-ansvarlig på bruket: 
- Vi er et kystlag med mange aktiviteter. Det er ønskelig at vi har en HMS-ansvarlig i laget, og at 

det blir laget en HMS-plan. Det kan fort skje uhell ved f. eks. dykking eller annet 
vedlikeholdsarbeid. Da er det greit at vi har noen retningslinjer som gjør at vi sikrer oss litt mer 
mot ulykker.  

- Bjørn kan høre om det er noen som kan være interessert i å jobbe med dette. 
 
 
  

Ref. Grace-Jane Holmberg 


