
Referat styremøte mandag 3. april 2017, kl. 18.00 på Samfundets skole 

Tilstede: Tore Berntsen, Geir Buås, Tom Andresen, Bente Karlsen Røstad, Marith Moe, Karsten Løvdal, 
Åse Quidding, Christina Husebye, Bjørn Vidar hellenes, Maiken Somby Flågan, Erik Wigstøl.

Sak nr.
17.04 – 18 Konstituering

- Valg av nestleder: Geir Buås. Referent: Maiken Flågan. 
- Arbeidsutvalg. Enighet om at det ikke er behov for et utvalg som skal se på ulike saker 
som dukker opp, men at man heller ser an sakene for å se hva slags kompetanse som 
trengs. 

17.04 – 19 Referat fra styremøte 14.3.2017 - Godkjent
17.04 – 20 Andre referater

- Oslojolle er takket nei til
- Arbeidsavtale med Jonathan Grimstad er forlenget ut 2017. Han skal drive med 
båtbygging frem til låvebyggingen starter og deretter jobbe på låven. 
- Johannes Wigstøl er engasjert i kafeen om sommeren, men skal ha fri på mandager. 
Dagfinn Brørs er spurt om å være i kaféen på mandager, han har sagt ja.

17.04 – 21 Økonomi
Vi har god likviditet. 
En oversikt over utleie av lokaler viser at det til nå er booket inn 19 arrangementer, 
hvorav minst seks er med traktering. Vi ligger omtrent likt an som i fjor. 

17.04 – 22 Arbeid i styret
- HMS
*HMS må inn i vedtektene. Styremedlemmene har et personlig ansvar.
For passasjerbåter må forskriften være iverksatt innen 1. juli, denne gjelder hele 
kystlaget. Alle båtførere skal opplæres i forskriften. 
Bladet Kysten, nr 1, 2017, har en sak om HMS som er fin å ta utgangspunkt i. 
Det opprettes et arbeidsutvalg bestående av Geir, Marith, Erik og Helge som får mandat 
til å komme med utkast til hvordan HMS-arbeidet skal organiseres. Gruppen legger frem 
det første utkastet på neste styremøte. 
Arbeidet med HMS skal tas opp på hvert styremøte fremover. 

*Det må vurderes om det skal være et krav fra styret om at alle ansatte må gjennom 
HLR-kurs. I første omgang skal Tore sjekke hvem som nylig var på kurs samt spørre Karen 
om hun kan ha flere kurs. 

- Formidling
*Dette er en viktig funksjon med tanke på at vi er et kystlag og driver et Kystkultursenter. 
Dette må settes bedre i system, og arbeidet kan deles opp. 
Det har tidligere vært en gruppe som har sett på formidling, i hovedsak hjemmeside, 
brevark, brosjyre og plakater, men den er ikke aktiv for øyeblikket. 
Tom skal prate med Jo og Klaus om utstilling og formidling til neste styremøte.  

* Det jobbes med et velkomstskriv med fortøyningsregler for bryggeanlegget på 
Bragdøya. Reglene må være enkle, klare og vennlige. En gruppe med Tore, Geir, Helge og 
Karsten skal se på reglene, før disse bringes videre til Parkvesenet for signering. 

- Medlemsaktiviteter
* Foredrag/kåseri på tirsdagskvelder omtrent en gang i måneden gjennom vinterhalvåret 



videreføres. Bente og Jenny får ansvar for å finne folk som kan holde en presentasjon. 

* Det trengs dugnad på småbåtene for å få de ferdig. Det må lages retningslinjer for 
vedlikehold av båtene. Tore tar opp saken med Gabriel, ansvarlig i småbåtbua, og 
engasjerer seg i saken. 

* Tom og Tore tar seg av Bragdøyadagen 
17.04 – 23 Forbundet KYSTEN’s landsmøte

21-23 april i Norheimsund. Sakspapirer som er kommet er sendt styret. Ingen 
kommentarer.
Tore reiser som delegat. Vi kan også sende en observatør, det trenger ikke være en fra 
styret. Tore skal høre med Helge. 

17.04 – 24 Eventuelt
- Styret stiller seg bak uttalelsen om vannscooter fra Forbundet KYSTEN, og sender inn 
dette til samtlige i by- og miljøutvalget i kommunen. 

- Ei jente fra NAV-prosjektet skadet fingeren på Bragdøya. NAV mener hun har vært i 
praksisplass på Bragdøya, men kystlaget har ikke inngått avtale om dette. 

- De med nye posisjoner i styret må signere i altinn når endringene er meldt inn. 

- Kommende styremøter: 
     Mandag 8. mai
     Tirsdag 6. juni


