Referat fra styremøte i Kystlaget Salta
02.09.2019 på Rødbrygga
Tilstede:
Kurt Vidar Nilsen, Solveig Seines, , Per Kristian Lund, Randi Ulvøy
Ikke tilstede:
Åge Larsen, Svein Roald Kristensen, Leif Aronsen,
Saker:
1. Godkjenning av innkalling og saksliste, ok
2. Godkjenning av referat fra forrige møte 06.06.2019, ok
3. Forslag til æresmedlemmer, tre medlemmer er foreslått av
jubileumskomiteen til æresmedlemmer. Styret vedtar å tildele de
foreslåtte medlemmene Æresbevis. Styret foreslår i tillegg et medlem til.
Utdeles på Jubileumsfesten.
4. Post
• Forslag om å arrangere seilmakerkurs. Styret synes det er en god
ide, og ber initiativtakerne jobbe videre med planen.
5. Økonomi
• Tilskudd fra «Vinden drar» på 10 000, deles mellom Nordlændingen
og Båtloftet.
• Evaluering sommerkafe Molokroken. Omsetningen i
sommermånedene har i 2019 vært på 173 000. Samme periode i fjor
168 000. Lønnskostnadene har økt noe i forhold til 2018. Endelig
resultat for sommeren vil bli klart så fort siste faktura for varekjøp er
kommet. Så langt i år har omsetninga i kafeen vært ca 30.000
høyere enn samme periode i fjor.
6. Aktivitetsplan

• Evaluering av «Ut mot havet», godt gjennomført arrangement.
Solveig har administrert arrangementet. Evalueringsrapport
foreligger.
• Evaluering strandrydding 24.august. Hæringen og Amo deltok med
til sammen 7 effektive plastplukkere. Ikke så mye søppel å hente i
høst. Kun 20-30 kilo. Kystlaget har adoptert disse strendene på
Hjertøya, og når vi nå har ryddet to ganger i år har vi oppfylt vår
forpliktelse i så måte. Ryddeaksjonen er registrert hos Hold Norge
Rent, og avfallet blir hentet av IRIS.
• Aktivitetsledermøte, flyttes til 11.sept kl 19.00 på Rødbrygga
• Forespørsel fra TEKNA angående arrangement 7.sept, ønsker at
Kystlaget deltar med taljeløft og motorer.
• Pubkveld på Molokroken planlagt til 7.sept, flyttes til 14.sept
• «Gøy på landet» 14.sept, Kystlaget deltar med aktiviteter og åpent
Båtloft på 4H sitte arrangement. Kurt Vidar med flere deltar
• Færingregatta/pubkveld 14.sept. Det må søkes søke
skjenkebevilling.
• Jubileumsfesten den 21.september er under planlegging og
invitasjoner er sendt ut.
• Kulturnatt 18.okt, vi deltar hvis vi får forespørsel. Det må i såfall
søkes skjenkebevilling også til dette arrangementet.
• Medlemskveld 19.oktober avlyses da det etter styrets vurdering blir
for tett med arrangementer i høst.
7. Hjemmesiden
• Legge ut oppdatert aktivitetsplan, sende til web-ansvarlig (Randi)
8. Komiteer
• Jubileumskomitéen/festen, innbydelse sendt ut i uke 33, komiteen
lager jubileumstidskrift, jubileumsfest blir 21.sept, det serveres
bacalao.
• Status Nettverk Bodøsjøen, to dugnader gjennomført i sommer,
klargjøring av materialer. Det må kjøres materialer fra Storøya til
Bodøsjøen. Stein til steinvorr er skaffet. Søknad om midler fra
Gjensidigestiftelsen er sendt, tildeling 15.sept. Flere dugnader er
planlagt.

• Status vedlikehold Sjarken (endelig rapport skal være levert 15.09,
Kurt Vidar), vedlikeholdsplan er laget, utstyr til vedlikehold er kjøpt
inn. Ei gruppe på ca 10 personer har sagt seg villig til å delta i
vedlikehold av Sjark.
9. Eventuelt
• Forespørsel fra medlem om lagringsplass av privat utstyr på
Nyholmen, avslås, vi har ikke plass.

Mvh Randi Ulvøy
Neste er 30.sept kl 19.00 på Rødbrygga

