
Referat fra styremøte i Bragdøya kystlag                               
Mandag 26. september 2016, kl 18.00 
Til stede: Tore Berntsen, Geir Buås, Åse Quidding, Sverre Gregusson, Elisabeth Gran, Tom 
Andresen, Bente Karlsen Røstad, Karsten Løvdal
Meldt forfall: Anne Furuborg og Marith Moe
Referent: Geir Buåske 

Sak nr Tema
Orienteringssaker:

Norsk Forening for Fartøyvern NFF har årsmøte 21. – 23. oktober. Sverre er 
spurt om å møte.

Maiken Somby Flågan er ansatt i praksisplass på kontoret.
Avtale med NAV er 3 mnd. med mulighet for forlengelsen.

16.08. - 56 - Referat fra styremøte 22.08.16
Ingen merknader.

16.08. - 57 Andre referatsaker
- Overtakelse av plattgatter

Avventer svar fra eier etter å ha gitt positivt svar på forespørsel om 
overtagelse.

- Midlertidig tilsetting av Jonathan som fagarbeider
Det er inngått arbeidsavtale med Jonathan fram til 1. november 2016. Når 
han er tilbake fra ferie, etter ca. tre mnd., drøftes videre ansettelsesforhold.

- Avlagt fagprøve – endret lønnsvilkår 
Jonathan har avlagt og bestått fagprøven i trebåtbyggerfaget. Han lønnes nå 
som fagarbeider. 

- «Songvaar» - Planer framover 
Kan få lov til å stå på Bredalsholmen. Enig med fylkeskonservator om å 
rive glassfiberdekket. 

- Rapporter på fartøyer til RA
Det er sent rapporter fra fartøy til RA på  Pil, Dagmar og Nesebuen.

- Jubileumsfesten 29. oktober
Jubileumsfesten er i rute. Sliter litt med toastmaster. Invitasjon sendes ut 
på mail. Gjesteliste gjennomgått.

- Avslag på klage om tilskudd fra RA til Nesebuen



Det er mottatt svar på klage fra departementet på søknad om tilskudd fra 
RA til restaurering av Nesebuen. Styret tar avslaget til etterretning.

- Opptrykk av «makrell - t-skjorter»
Dette er i gang. Pris til medlemmer er estimert til kr. 150.-

16.08. - 58 - SMIL-midler
Vi søker om SMIL midler også for 2017

16.08. - 59 - Kursvirksomhet i vintersesongen
− Aktuelt med kniv- og slirekurs.
− Styret ønsker innspill om kursønsker.
− Bjørn Håland har vist interesse for å holde kurs i tredreiing på 

Bragdøya.
− Kurs om stell og reparasjon av gamle bensinmotorer er et ønske.
− Hjertestarterkurs
− Kurs i klinking.
− Kurs i montering av motor (LISTER)
− Kurs i snekring av fuglekasser.
− Seilkurs
− Kurs i sying av didybag

16.08. - 60 - Aktiviteter på medlemskveldene i vinter 
− Annemor  (foredrag)
− Anst Lepson  (foredrag)
− Hermann Hoel (foredrag «Maud returns home»)
− Lokalhistorie knyttet til Bragdøya
− Thaulows-familien.
− Historien knyttet til båtene i kystlaget.

16.08. - 61 - Høstdugnad 14. - 15. oktober
Samme opplegg som tidligere. Ut fredag kl. 1700 og 1800
Dugnad med påfølgende måltid. Avg. Augland kl. 1000 på lørdag.
Det lages liste over dugnadsjobber.

16.08. - 62 - Spørsmål om samarbeid om å starte speidergruppe (KFUM/KFUK)
Kystlaget er en verdinøytral organisasjon, og kan ikke inngå samarbeid 
med  organisasjoner som tilstreber religiøse eller politiske verdier.



16.08. - 63 Eventuelt:

Kjøp av nye høyttalere til saltebua
Det er et ønske fra teknisk (Tor Wigstøl) om å gå til innkjøp av ekstra 
høyttalere til bruk i saltebua. Egnede høyttalere finnes på Finn.no i 
øyeblikket til en meget redusert pris. Styret anbefaler innkjøpet. Tor 
Wigstøl tar det videre.

Hjemmeside:
Det kommer stadig henvendelser på at nettstedet er tungvint i bruk, med 
henstilling om å legge dette om. Styret anbefaler å kontakte de som 
administrerer hjemmesiden per i  dag, med tanke på hva som eventuelt 
kan forandres. 

Transport Julemarkedet:

Tilstrebe å flytte lekter på Lumber for å gi plass til MS BRAGDØYA
Erik kontaktes med tanke på reparasjon av gangvei og flytebrygge.

PIL:
Båten må tildekkes før vinteren. Anbefaler å invitere «spesialister» fra 
Sverige for å se på motoren. Ansvarsgruppa for båten kommer med 
innstilling med tanke på å skifte ut motoren. Styret avventer 
tilbakemelding fra ansvarsgruppa.


