Referat styremøte i Kystlaget Salta

Tilstede:

Svein Roald Kristiansen, Solveig Seines, Per Kristian Lund, Åge Larsen, Randi
Ulvøy

Fravær:

Kurt Vidar Nilsen, Leif Aronsen,

Dato:

06.05.2019 kl 19.30 på Molokroken

Saknr

Ansvar

43/19

Godkjenning av innkalling og saksliste, ok

44/19

Godkjenning av referat fra forrige møte, ok

45/19

Post
•
•
•

Vimpler
Referat fra årsmøte i Kystled Salten
Midler til «Velkommen om bord»

46/19

Økonomi
• Ingen opplysninger

47/19

Aktivitetsplan
• 11.mai, 10.00-14.00, Strandrydding på Hjertøya, Randi
oppretter FB-arrangement
• 17.mai, Borgertog, Randi skriver om arrangementet
på FB
• 22.mai, Ekstraordinært årsmøte 18.00-19.00 på
Rødbrygga.
• 25.mai, Ny redningsskøyte «Odd Fellow III» kommer
til byen.
• 1.juni, Færing-regatta, Randi sender mail til
medlemmene
• 3.juni, Styremøte 18.00, på Rødbrygga

Frist

48/19

Hjemmesiden
• Randi sender oppdatert Aktivitetsplan til webansvarlig

49/19

Komiteer
• Nettverk Bodøsjen, møte neste uke
• Ikke mottatt referat fra noen komiteer.

50/19

Eventuelt
• Føring av regnskap i Power Office GO, styret foreslår
at vi engasjerer en person til å gjøre denne jobben,
mot er kompensasjon.
• Vimpler, styret foreslår rød vimpel med hvit skrift.
• Kystled, styret ønsker at vi undersøker hva vi kan
bidra med. Ikke relevant med nye prosjekter, men
kartlegge hva vi kan bidra med. Søker ikke om midler
til båt i år.
• Søknad om inkluderingsmidler. Per Kristian skriver
søknad for Nordlændingen. Faxsen oppfordres også til
å søke. Styreleder prioriterer søknadene.
• Molokroken i sommer, styret ønsker sommerdrift. Vi
spør de som jobba i fjor om dr ønsker å jobbe i år
også. Hvis vi trenger flere kan vi spørre blant
medlemmene. På neste styremøte fordeler vi ansvar
for tilsyn blant styremedlemmene.
• Sjark1, styret vedtar kjøp av Sjark1, under
forutsetning at båten er i tilfredsstillende stand.
• Forslag til budsjett vurdert.

Neste styremøte er:
3.juni kl 18.00 på Rødbrygga
Ref: Randi Ulvøy

