Referat fra styremøte i Kystlaget Salta 04.11.2019
Tilstede:

Kurt Vidar Nilsen, Solveig Seines, Åge Larsen,
Per Kristian Lund, Randi Ulvøy

Ikke tilstede: Leif Aronsen, Svein Roald Kristiansen
Dato: 04.11.2019 kl 18.30 på Rødbrygga
Saker:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste, ok
2. Godkjenning av referat fra forrige møte 30.09.2019, ok
3. Post
• Norsk Lostjeneste, Gamle Oksøy skal på jubileumstur fra Kirkenes til
Bergen 20.mai-20.juni 2020. Anløper Bodø 11.juni 2020.
4. Økonomi
• Styret er fornøyd med at Arne Neraas har sagt seg villig til å ta ansvaret
for kystlagets regnskap. Opplæring av Arne Neraas starter denne uken.
5. Aktivitetsplan
• Lutefiskkurs, egen plan, Randi sender ut påmelding
• 23.november: Lutefiskaften på Rødbrygga kl 19.00
• 4.desember: Grøt-/Nissefest på Rødbrygga kl 17.30
• 12.desember: Styremøte hos Solveig, 18.00-19.00.
• 13.januar 2020: Styremøte på Rødbrygga kl 18.30
• 10.februar 2020: Styremøte på Rødbrygga kl 18.30
• 27.februar: Årsmøte på Jektefartsmuseet kl 18.00-20.00
6. Hjemmesiden
• Ser helt nydelig ut
7. Komiteer
• Intet nytt
8. Årsmøte 2020, fordele oppgaver
• Årsberetning: Åge
• Aktivitetsledere lager årsberetning: Randi sender påminning
• Styrets forslag til vedtak: Åge
• Årsplan: Randi
• Kontakte valgkomiteen: Randi
• Regnskap/budsjett: Kurt Vidar

9. Nyholmen Kystkultursenter v/ Arne Andreassen
• Befaring av alle byggene er gjennomført. Arne har laget oversikt over
arbeid som må gjøres, og det er også sendt budsjettforslag til Bodø Havn
for utvendig vedlikehold. Arne la videre fram forslag for styret om å
etablere utvendig trapp til 2.etg på Litjbrygga. Fordelen med en slik
løsning vil være at 1.og 2.etg vil fungerte uavhengig av hverandre.
• Styret synes ideen om utvendig adkomst er interessant bør følges opp.
Man er også samstemt i at det er viktig at vi holder fast ved at atkomsten
til allaktivitetsrommet i 2.etg skal være universelt utformet. Dette
uavhengig av hvilken løsning som velges for atkomst.
10. Nordlændingen
• Per Kristian la fram forslag om at Kystlaget Salta overtar storfembøringen
Nordlændingen fra sameiet. En slik sak har mange sider og det er enighet
om at styret i kystlaget og sameiet Nordlændingen jobber videre med
saken med det mål å legge saken fram for årsmøtet for avgjørelse.
11. Mandat Nyholmen
• Utsettes til neste møte da Svein Roald er fraværende.
12. Nyholmen, Bodø tusenårssted, v/Ole Selvær
• Nyholmen er Bodøs tusenårssted og ei arbeidsgruppe med representanter
fra de tre frivillige organisasjonene som har tilhold på Nyholmen skal
jobbe fram et forslag for å få tusenårsstedet fram i lyset i forbindelse med
Bodø 2024. Ole Selvær ble i konstituerende møte den 30.oktober valg til
koordinator for denne gruppa. Hver organisasjon skal nå velge en egen
representant som skal delta i gruppa. Hver av de tre organisasjonene skal
også gi tilbakemelding til gruppa hva man ønsker å få ut av dette arbeidet
og hva man ønsker å sette som hovedprioritet i arbeidet. Styret i kystlaget
er enige om at infrastuktur som atkomst, parkering samt vann og avløp
må ha første prioritet. Neste møte i gruppa er 9. des.
13. Eventuelt
• Norsk Lostjeneste i 300 år. Vi har kontaktet Kystverkmuseet med
forespørsel om de kommer til Bodø og hva vi ev kan bidra med.
Mvh Randi Ulvøy

