Referat styremøte i Kystlaget Salta
Tilstede:

Kurt Vidar Nilsen, Sissel Storteig, Ingeborg Tangeraas, Svein Roald
Kristiansen, Åge Larsen, Randi Ulvøy

Ikke tilstede: Trond Bliksvær
Dato:

22.01.2019 kl 19.00 på Rødbrygga

Saknr

Ansvar

01/19

Godkjenning av innkalling og saksliste, ok

02/19

Godkjenning av referat fra forrige møte, ok

03/19

Innkommet post
• Årsmelding Håndverksgruppa
• Referat fra møte i Jubileumskomiteen
• Mail fra Per Kristian Lund, søknad om bygging av 4 ½
roms båt
• Forbundet Kysten, opplysning om frist for
innrapportering av kurs til Studieforbundet Kultur og
Tradisjon
• Stiftelsen Miljøfyrtårn
• Hold Norge Rent, evaluering av strandryddeuka 2018
• Erika Søfting, forespørsel om båter til råseilseminar i
Henningsvær i mars. (Vi stiller med «Kark»)
• Tilskuddsportalen, nyttige frister og tips om tilskudd i
2019
• Årsmøtereferat fra Sameiet Nordlendingen
• Årsrapport fra Stiftelsen Faxsen
• Instagram, konto opprettet
• Per Kristian Lund, Årsmelding fra Bodøsjøen Nettverk
• Miljøfyrtårn

04/19

Hjemmesida
• Blir fast sak på styremøtene
• Styret støtter webredaktørs forslag om tilpassing til
mobil, samt opplæring i å bruke hjemmesida.
• Hjemmesiden er blitt mye bedre.
• Ingeborg tar kontakt med webredaktør.

Frist

05/

Jubileumskomiteen
• Har hatt to møter, referat foreligger.
• Ingeborg gir tilbakemeldinger til komiteen

05/19

Status årsmøtesaker
• Årsmeldinger fra nesten alle grupper foreligger.
• Åge etterspør det som mangler til årsberetningen.
• Annonse sendes til AN innen 31.jan
• Innkalling sendes pr e-post og brev til de som ikke har
e-post.

06/19

Miljøsertifisering
• Styret har vedtatt å søke godkjent Miljøsertifisering
før årsmøtet. Ingeborg følger opp dette.

07/19

Økonomi
• Regnskapet for 2018 er forsinket. Årsregnskapet er
ikke ferdig.

08/19

Dugnadsregnskap
• Forslag til regnskapsskjema utarbeidet av Svein Roald
• Skjemaet gjennomgått og korrigert.
• Sendes til Aktivitetslederne for høring. Randi sender
ut skjemaet.

09/19

Søknad om midler fra Forbundet Kysten til bygging av
klinkbygget båt
• Styret støtter forslag fra seilbåtmiljøet om å søke
midler fra Forbundet Kysten til å bygge to seksringer, i
samarbeid med båtbyggerne i Salten. Søknad sendes
innen 8.feb.

10/19

Nyholmengruppa
• Referat fra møte 10.januar

11/19

Eventuelt
• Færingen 4H-klubb tilbyr seg å ta ansvar for alle
kafevaktene på Molokroken i februar.

Neste styremøte er:
18.feb kl 18.00 på Rødbrygga
Ref: Randi Ulvøy

