Gokstad kystlag 5.Styremøte - Tirsdag 9.5.2017

Tilstede:

Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Husstyret
Varamedlem

Bjørn Navjord
Brit Holm Lunde
Morten Hellemann
Ellen Marie Husa
Jarle Larsen
Bjørn Rishovd

Meldt forfall: Varamedlem

Torolf Stenersen

Saksliste
.
1.
Godkjenning av referat fra styremøtet 4.4.2017.
Referatet ble godkjent uten endringer
2.
Innkommet post
2.1 Invitasjon til folkefest 27.mai. Avsender O.B.Gleditsch. Se punkt 8.4
2.2 Ungdomsseilas med jekta Pauline. Avsender Forbundet Kysten. Infolaget
har fått beskjed. Henges opp i gangen.
2.3 Protokoll fra landsmøtet. Henges opp i gangen.
2.4 Søknad om innkjøp av dunk til brannfarlig avfall. Avsender G. Råstad,
Modellbåtlaget. Se punkt 8.2
2.5 Videresendt brev fra Bjørn N om kranløft på Framnes. Se punkt 8.3
2.6 Tilbakemelding på kontroll av dokumentasjon på momsrefusjon hos
underledd av Forbundet Kysten. Se punkt 3.2
2.7 Spørreundersøkelse fra Kulturminneforbundet. Morten svarer.
3.

Økonomi
3.1 Morten gjennomgikk kystlagets økonomi og transaksjoner.
3.2 Gokstad Kystlag er blitt kontroller i av Lotteri og stiftelsestilsynet i
forbindelse med momsrefusjon. Morten forklarte reglene for styret. Han har
mottatt et brev som redegjør for dette.
4.
Kystkulturdagen 17 juni, status på innhold/program.
Bjørn N gjennomgikk programmet for dagen. Programmet er sendt ut til styret
og arbeidslaglederne.
Vi bør få markedsføring på forhånd. Annonse i Sandefjords Blad. Infolaget bør
få Kystkulturdagen inn på inn på «Hva skjer i Sandefjord»
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Påmeldingen til festen er bindende. Fristen for påmelding er senest onsdag
14.6.
Det er nødvendig å fremskynde styremøtet til 6.6. for å detaljplanlegge
kystkulturdagen. Møtet er med arbeidslaglederne. Innbydelse sendes også til
Gunnar Bratli.
5.
17 mai, borgertog, kystlagets deltakelse, status.
Marsj-orden er sendt ut. Henges opp i gangen. Yngvar henter flagg og faner.
6.
Deltakelse i“De historiske laga i Sandefjord”. Status og bevilgninger.
Skal ha møte på Gokstad Kystlag 29.mai. Vi arrangerer ikke møtet. Vi stiller
med kaffe etc. Morten har skrevet en info om Kystlaget. Denne sendes ut til alle
i styret. Morten skal spørre Yngvar Halvorsen om han kan være med på møtet.
6.1Gokstad Kystlag betaler kontingent til Visit Vestfold. Brit undersøker hva
vi får ut av kontingenten til Visit Vestfold.
7.
Søknader fra NS&B om tilskudd til bevertning av gjestekor fra
Sarpsborg
Vedrørende søknad fra NS&B av 21. april 2017
Nordre Skur og Ballast har søkt om dekning av utgifter til servering av våre
gjester, koret Sarpazz på kystkulturdagen 17. juni i år.
Styret ønsker å støtte Nordre Skur og Ballast sitt ønske om å ta godt i mot det
gjestende koret.
Styret vil derfor bevilge penger til NS&B for å kunne kjøpe inn ferdigmat (f.eks.
gryterett eller lapskaus) og mineralvann. Dette kan tilberedes av koret og
serveres til begge kor i tiden etter konserten enten i utleielokalet (etter
foredraget) eller i stua. Treffkomiteen kan være behjelpelig med
bestilling/innkjøp.
Mht deltagelse på medlemsfesten om kvelden inviteres Sarpazz til å delta på lik
linje med øvrige medlemmer og gjester.
8.

Eventuelt.
8.1
Overrettmerket på Kvernberget /Ødegårdsbåen er i dårlig
forfatning. Bjørn N tar kontakt med Yngvar.
8.2
Dunker for brannfarlig avfall. Plassering og tømmerutiner. Bjørn
N tar kontakt med Knut Erik. Det bør komme en skriftlig rutine for driften
av dunkene. Saker til styret som angår lagene bør for øvrig gå gjennom
arbeidslagslederne.
8.3
Opptak av store båter på Framnæs. Brev fra Jan Richard Becke.
Seilas og havnelaget undersøker mulighetene.
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8.4
Invitasjon for å gjøre oss kjent i byens bilde på fest 27.mai.
Bjørn N melder oss på. Brit kan være der med forbehold. Yngvar bør
kontaktes. Festen kan benyttes som intro til Kystkulturdagen. Infolaget bør
også være der.
8.5
Opptak av store båter på slippen vår. Dette må tas kontroll på.
Styret avholder møte med de tre som har lov til å styre krana, Kåre, Bjørn
og Arne. Møtet skal holdes lørdag13.5. kl.11.00.
8.6
Parkering nord. Naboen i nord er irritert på at Kystlagets
medlemmer parkerer på Huvik Eiendom sin parkering. Medlemmene bør
unngå dette. Infolaget bør gi beskjed om dette. Kan også settes inn notis om
dette i neste Kystvakt.
8.7
Lagring av båter /utstyr på bryggen foran utleiedelen. Denne
bryggen skal ikke brukes som lagerplass i utleiesesongen. Bjørn N.tar
kontakt med eiere av lagrede gjenstander for å få klargjort bryggen.

8.8
Uheldig bruk av utebord og benker. Det er kommet rapport om
at utebordene og benkene brukes som arbeidsbord for pussing, skraping og
annet grovarbeid. Disse bordene skal ikke benyttes til den slags. Det er
spisebord.

Ellen Marie Husa Framnes 10.5.20017
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