
 

 

Referat fra styremøte i Bragdøya kystlag tirsdag 12. juni 2018.  

Sted: Saltebua, Bragdøya 

Til stede: Tore, Bjørn Vidar, Geir, Åse, Tom, Marith, Karsten, Christina, Maiken 

Meldt forfall: Jenny 

 

Sak nr  Oppfølging 

18.03 – 33 Referat fra styremøte 14.05.2018. Ingen kommentarer.  

18.03 – 34 Andre referatsaker 

- Søknad om fartøyvernmidler fra VAF 

Søknad om kr 150.000 til Nesebuen og kr 75.000 til Pil er innvilget. 

Rapportering innen 31.12.2018 

Veien videre: Det må lages en framdriftsplan på begge båtene, og se på 

hvem som skal utføre de ulike arbeidsoppgavene.  

 

- Møte om avtale med Kristiansand kommune 

Første møte er gjennomført.  

Tidligere har avtalen vært fireårig. For 2019 legges det opp til en ettårig 

avtale som følge av kommunesammenslåingen 

 

- Drøftingsmøte med VAF 

Innkalt til møte i slutten av august. Skal drøfte bruk av tilskuddet vi får 

til båtbygger.  

 

- Økonomisk status  

Tas til orientering.  

 

 

Pil: Sverre 

 

Nesebuen: 

Geir 

18.03 – 35 Sak om traktering mv. fra Helge Quidding. 

Notat følger vedlagt angående omorganisering av traktering ved store 

arrangementer.  

Forslag til vedtak: Det nedsettes ei gruppe som foreslått i notatet for å 

arbeide videre med saken.  

Vedtak: Forslaget blir enstemmig vedtatt. Åse kaller inn til møte i 

august. Frist for å ferdigstille forslaget er 1. desember.  

 

Åse 

18.03 – 36 Prosjektledelse for låven/gården 

Kari Wigstøl har bedt seg fritatt fra vervet som prosjektleder for låven 

(Gården). Styret må ta stilling til hvem som skal overta dette vervet. 

Vedtak: Styret tar rollen som prosjektleder. Bjørn Vidar er 

saksbehandler for styret.  

 

Bjørn Vidar 

18.03 – 37 Fast tilsetting av Jonathan Grimstad som båtbygger 

Jonathan er engasjert fram til september 2018.  

Forslag til vedtak: Jonathan Grimstad gis fast tilsetting i Bragdøya 

kystlag. Lønnsfastsetting ifm. årlig lønnsjustering for ansatte i august. 

Vedtak: Forslaget blir enstemmig vedtatt. Tore følger opp.  

 

Tore 

18.03 - 38 Tilsetting av vikar for Maiken Flågan 

Maiken skal ut i svangerskapspermisjon fra midten av september 2018.  

Forslag til vedtak: Det tilsettes vikar i 50 % stilling i perioden 1. 

september 2018 - 1. mars 2019. I resten av perioden tilsettes vikaren i 

100 % stilling.  

Vedtak: Forslaget blir enstemmig vedtatt. Vi lager en utlysning, som 

legges ut på hjemmesiden, samt har kontakt med NAV.  

 

Tore / 

Maiken  



18.03 - 39 Hjemmesiden 

En testversjon er sendt styret, med ønske om innspill og 

tilbakemeldinger. 

Forslag til vedtak: Maiken jobber videre med hjemmesiden etter det 

opplegget som er presentert. 

Vedtak: Enighet i styret.  

 

Maiken  

18.03 – 40 Ungdomsarbeid og tiltak for yngre medlemmer i laget  

(sak 18.03 - 24) 

Forslag til vedtak: Ungdomsarbeid og tiltak for å få yngre deltagere i 

Bragdøya kystlag skal ha fast post på styremøtene. 

Vedtak: Det er enighet om dette i styret.  

Tom/ 

Maiken 

18.03 – 41 Rosportens/robåtens dag 2019 (sak 18.03 - 26) 

Forslag til vedtak: Vi lager en robåtmarkering i samarbeid med 

roklubber etc. Tiltaket kan omfatte seminar om roing, prøveroing, 

konkurranseroing og bygging av robåter. Vi inviterer utstillere fra 

kjente robåtprodusenter og utstyr fra kategorien trim, konkurranse, nytte 

og rekreasjon. Formidling av byggesett og tegninger er også relevant. 

Arrangementet markedsføres i presse, nett etc. Styret oppnevner en 

gruppe til å planlegge og gjennomføre arrangementet. 

Vedtak: Forslaget blir vedtatt. Det er ønskelig å ha med noen fra Roliv-

gruppa og småbåtgruppa i en slik gruppe. Jan Rosenlund og Tom 

Andresen har allerede meldt seg til å være med. Det må oppnevnes en 

ansvarlig som skal lede arbeidet.  

Oppnevne 

ansvarlig 

18.03 - 42 Båtførerkurs med seiling i 2019 (sak 18.03 - 25) 

Forslag til vedtak: Bragdøya kystlag arrangerer båtførerkurs med seiling 

som en del av kursplanen. Kurset planlegges og igangsettes våren 2019 

Styret oppnevner en person til å planlegge og gjennomføre tiltaket. 

Vedtak: Tom Andresen får lederansvar 

 

Tom 

18.03 – 43 Deltakelse i «Passion for ocean» 

Tom orienterer. Enighet om å invitere de ned for å høre hva de driver 

med og hva vi kan få ut av et eventuelt samarbeid.  

 

Tom  

 

18.03 – 44 Eventuelt 

 

Orden i kaféen og på kjøkkenet.  

Kun kjøkkenbetjening har adgang til kjøkkenet. Det lages en plakat som 

henges på dørene til kaféen som presiserer disse reglene. Det må også 

skjerpes inn på rydding og renhold, samt orden på ren og skitten sone.  

Personlige eiendeler skal ikke ligge i kaféen. Dette må tas opp med de 

som er på dagtid 

 

Foreningen Losskøyta Sognvaar - medlemskap 

Styret stiller seg positive til tilbud om rabattert medlemskap i 

Foreningen Losskøyta Songvaar for medlemmer i Bragdøya kystlag.  

 

Puttene, småbåtene og låsing 
Puttene blir mye brukt utenom åpningstid og tilsyn. Puttene bør låses 

når de ikke skal brukes. Småbåtbua må også holdes låst.  

Vi bør vurdere å ha en person med ansvar for småbåtene i tillegg til 

kafébetjeningen når kaféen er åpen. Det bør også settes opp et skilt med 

åpningstider.  

Vi må generelt være nøye på å låse. Bruket skal låses når de ansatte drar 

hjem.  

 

 

 

Åse 

 

 

 

 

 

Maiken 

legger dette 

ut på 

hjemmesiden 

 

 

Tore 



Barnas øy 

Det er i år gjort en avtale om transport av deltakerne til Barnas øy. 

Annen avtale om utleie utenom dette er ikke gjort.   

  

 


