
 

 

 

Referat fra styremøte i Bragdøya kystlag 12.3 2018.  

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

 

Sak nr.  

18.02 – 07 Referat fra møte 12.2.2018. Godkjent uten kommentarer 

18.02 – 08 Andre referatsaker 

 Utvikling av «Songvaar»-saken 

Venter på møte med fylkeskommunen for å drøfte overtakelse av båten.  

 Tilskudd til rydding av maritim søppel 

Fått 22 000,- til tiltak mot maritim forsøpling fra Plastreturs Miljøprosjekt, 

inkludert støtte til strandryddedagen, generell rydding på Bragdøya og 

Grønningen, samt et foredrag på en medlemskveld.  

 Arbeidet med hjemmesiden 

Avtale er inngått, og arbeidet er påbegynt. Siden skal være i drift innen til 

sesongstart.  

 HMS-arbeidet 

Det meste er på plass, noen småting mangler. Den største jobben som 

gjenstår er opplæring, det må på plass en plan for gjennomføringen.  

18.02 – 09 Konstituering 

 Valg av nestleder – Bjørn Vidar Hellenes  

 Ta stilling til om vi skal ha arbeidsutvalg.  

Åse Quidding velges i tillegg til leder og nestleder.  

18.02 – 10 Drøfting av behandling av saker fra årsmøtet 
Organisasjonsgjennomgang  

Organisering av arbeidet:  

Kartleggingsfase – se på innholdet i de ulike ansettelsesfunksjonene.  

Viktig å finne ut hva vi kan profesjonalisere og hva som bør være medlemsstyrt.  

Deretter diskutere videre og se på hvilke funksjoner som er dekket og hvilke som 

ikke er dekket. Må samtidig se på styrets arbeid.  

Tore tar seg av kartleggingen av de ansatte. Etter kartlegging tas saken opp i styret 

og videre organisering av arbeidet vedtas. 

Oppfølging av andre vedtak - Oppfølging 

18.02 – 11 Organisering av: 

 Temaer på medlemskveldene  

Det er booket to personer – finne en til om marin forsøpling 

 Vårdugnad – lørdag 5. mai 

Sette opp arbeidsoppgaver – Erik + liste i kaféen. Organisering – Tom. 

Dugnadsmat – Åse. Strandryddedagen er samme dag.  

 Sesongåpning – søndag 6. mai 

Organisering – Karsten. Åpning av veien til Badebukta.  

 Bragdøyadagen – søndag 10. juni 

Organisering – Jenny og Christina. Aktiviteter. Åpning av utstilling i 

Saltebua, foredrag om makrell ved Jo van der Eynden. Arrangement i 

Thaulows hus.  

 Vertskap – gå ut med informasjon og påmelding 

 Kjøkkenet – må ha møte om ansvar og organisering 



18.02 – 12 Fastsetting av styremøter 
9. april – 19.00 – Samfundet skole 

14. mai – 19.00 – Samfundet skole 

12. juni – 18.30 – Bragdøya 

18.02 – 13 Eventuelt 
Det er ansatt kafévert for i sommer.  

 

NA-leiren: Jenny har ansvar for kaféen. Georg skal være vaktmester.  

 

Det nedsettes et utvalg med mandat til å utarbeide en forstudie om ny 

«Bragdøyabåt» med elektrisk drift.  Utvalget består av Erik, Geir, Tore og Klaus.  

 


