
 

 

 

 

Referat fra styremøte i Bragdøya kystlag Mandag 9. april 2018.  

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

Meldt forfall: Åse 
 

 

 

Sak nr.  

18.02 – 14 Referat fra møte 12.03.2018 

Tillegg til 18.02-09: Valg av referent – Maiken 

Referatet godkjent. 

18.02 – 15 Andre referatsaker: 

- Protokoll fra bystyremøte 21.03.18 
Bystyrets behandling av reguleringsplan på Lumber. 

Landingsplass for bragdøyabåten med el.- opplegg skal være klart før innflytting. 

 

- Referat fra landsdekkende seminar i Forbundet KYSTEN 6.-8.3.18 
Geir deltok for kystlaget. Tema: Maritim stedsutvikling.  

 

- Roruter 
Vi avventer tilbakemelding fra forbundet KYSTEN. Satser på å ha det klart til 

sesongåpning. 

 

- Vertskap på Bragdøya og Grønningen i sommer 
Alle ukene er fylt opp. 

 

- Referat fra HMS-gruppa 
Tar sikte på å sende over dokumentene før neste styremøte.  

Kjører praktisk opplæring før sommeren.  

 

- Referat fra byggegruppa 
Skal ha møte 10.4. Fokus materiallager og tak på Saltebua og Verkstedbua.   

Det jobbes med slippen, antatt ferdig før sommeren.  

Innsendt sak fra Tom om bruk av øverste del av slippen.  

Vedtak: vi følger planen for ferdigstillelse av øvre slippområdet. Dette arbeidet 

prioriteres foran andre aktiviteter på slippen.  

18.02 – 16 Regnskapsoversikt og oversikt over bestilte arrangementer 2018. 
Vi ligger bra an med tanke på arrangementer og utleie. Foreløpig noen færre 

arrangementer enn i fjor, men vi har flere større arrangementer.   

18.02 – 17 Hjemmesiden 
Maiken orienterer om arbeidet og viser forslag til hvordan siden kan se ut og 

fungere. Styret er fornøyd med utkastet så langt. Link til den foreløpige siden 

sendes til styret for gjennomgang før neste styremøte.  

18.02 – 18 Gjennomgang av forestående arrangementer: 

- Vårdugnaden og strandryddedagen 
Tom er ansvarlig. Maiken har ansvar for strandryddedagen i forkant, Bjørn Vidar og 

Tore er med å organisere på selve dagen.  

Etter innspill er det bestemt at dugnaden starter på fredag 4.5. Middag på kvelden + 

frokost. Påmelding. På fredagen går det båt ut 17.30. Inn 21.30.  



- Sesongåpning 
Karsten har ansvar.  

Aktiviteter/tilbud: Putter og varme griller. Kafé. Åpning av veien til Badebukta med 

natursti/konkurranse. Tore tar kontakt med parkvesenet mtp åpning av veien.  

 

- Bragdøyadagen 
Jenny og Christina har kontroll.  

18.02 – 19 Revisjon av vedtektene 
Styreleder gjennomgår og får ansvar for å revidere vedtektene i samsvar med 

vedtak på årsmøtet. 

18.02 – 20  Eventuelt 
Innsendt sak fra Tom. Hvordan vi prater om hverandre og til hverandre.  

Det var en åpen diskusjon rundt temaet. Det er enighet i styret om at vi må ha fokus 

på disse tingene. Organisasjonskulturen skal jobbes med i forbindelse med det 

forestående arbeidet med organisasjonsutvikling.  

 


