Referat styremøte i Kystlaget Salta
Tilstede:

Kurt Vidar Nilsen, Sissel Storteig, Randi Ulvøy, Svein Roald Kristiansen, Trond
Bliksvær

Ikke tilstede: Ingeborg Tangeraas, Åge Larsen
Dato:

20.11.2018 kl 18.45 på Rødbrygga

Saknr

Ansvar

77/18

Godkjenning av innkalling og saksliste, ok

78/18

Godkjenning av referat fra forrige møte, ok

79/18

Innkommet post
• Infoskriv fra Kulturvernforbundet
• Varsel om oppstart av planarbeid Ny by, egen sak
under eventuelt

80/18

Jubileumskomiteen Salta 30 år
Leif Sjøbu, Arne Andreassen, Kristin Andreassen og Hanne
Seljesæter er forespurt og har sagt seg villige til å jobbe i
jubileumskomiteen.
Oppdrag komiteen:
•
•

Gjerne et kortfatta jubileumsskriv (Kan Arne N bidra?)
Fest og feiring på årsmøtet og på høsten?
Jubileumsprolog? Leif er god på slike...

Styrets oppgaver:
•
•
•

Ha med Kystlaget Salta 30 år 1999-2019 i vår brevmal
Medieoppslag og profilering (skilting med mer)
Bruke jubileet uhemma i søknader, kontraktskriving
med kommunen mm

Frist

81/18

Årsmøtet 2019
• Dato: 27.feb
• Fordele oppgaver: Randi sender mail til alle
Aktivitetsledere om følgende:
1. årsberetning fra gruppene, også Nyholmen og
Bodøsjøen.
2. Årsplan for 2019
• Sette sammen papirene: Åge
• Lage «styrets forslag til beslutninger»: Åge
• Starte valgkomiteen: Randi sender mail, henvise til
årsmøteprotokoll fra i fjor
• Lage forslag til årsplan: Ingeborg
• Ester Lovise Kristiansen vil bistå revisorene med å
revidere regnskapet.
• Styremøte 11.des, årsmøteplanlegging, middag på
Bryggerikaia

82/18

Økonomi
• PowerofficeGo, veldig tidkrevende, nytt
regnskapssystem er under etablering. Planen er å bli
ferdig før nyttår.

83/18

Status Nyholmen Kystkultursenter (Svein Roald)
• Dugnadsarbeid utføres kontinuerlig.

84/18

Status Allaktivitetsrom (Sissel)
• 2 møter siden siste styremøte.
• Det er søkt om 400 000 kr til å innrede rommet,
trappeheis, vann og strøm.

85/18

Status Nettverk Bodøsjøen (Ingeborg)
• Søknader sendt i regi av museet.
• Styret i Nettverk Bodøsjøen hadde møte 25.oktober
for å planlegge workshop med alle involverte.
(Nordlandsmuseet, 4H, Salta, Vikingelaget,
Husflidslaget, Anna Karolines venner og
Landbrukspensjonistene)
• Vi gjennomførte to dagers work shop 13. og 14.
november for å planlegge aktiviteter når museet
kommer i drift. Aktivitetsforslag for barn, unge,
familier, flyktninger og eldre skal planlegges videre i
vinter. Ole og Per Kristian presenterte oppdaterte
tegninger av fembøringsnaustet.
• Tømmer fra Saltdal kjørt til lagring på saga på Storøya,
i påvente av finansiering. Storøya kjøper tømmeret
om vi ikke får finansiering.

86/18

Aktivitetsplan
• Lutefiskaften 24.nov, 34 påmeldte. Arrangeres på
Rødbrygga
• Møte med Bodø Havn 28.nov, Ingeborg, Ole Selvær og
Kurt Vidar deltar fra Salta.
Todelt møte: først møte mellom Bodø havn og
aktørene på Nyholmen. Presentere Nyholmen som
Bodø tusenårssted.
Andre del av møtet mellom Kystlaget og Bodø havn.
5 saker; 1. Varsel om bygningsmessig endring, 2.
Leieavtalens varighet, 3. Bodene, 4. Adkomst til
Rødbrygga og utfylling mot havet, 5. Budsjett 2019,
utvendig vedlikehold av bryggene.
• Grøtfest 5.des, hvor er nissen??

87/18

Eventuelt
• Mottatt varsel om igangsetting planarbeid ny bydel.
Trond Bliksvær leverer høringsuttalelse.
Folkemøter 30.nov 11.00-13.00, 3.des 18.30-20.30,
9.jan 19.00-21.00, Litteratursalen Stormen. Kystlagets
medlemmer oppfordres til å delta. Randi sender mail
til medlemmene.
• Bildene på veggene på Molokroken må tas bedre vare
på. Arne Neraas foreslår å konservere med en
gjennomsiktig lakk. Styret ber Arne ta ansvar for
dette.

Neste styremøte er:
11. des kl 18.00
Ref: Randi Ulvøy

