Askøy

Kystlag

Årsmøte 2018
Fredag 20.04.2018 kl. 18.00 i Kystbua på Holmen.
Saksliste:
1. Konstituering av årsmøte.
 Godkjenning av innkalling og saksliste.
 Valg av møteleder og referent.
 Valg av to protokollunderskrivere.
2. Godkjenning av årsmelding og handlingsplan.
 Årsmelding for 2017. Vedlagt
 Handlingsplan for 2018. Vedlagt
3. Regnskap og budsjett.
 Regnskap for 2017. Regnskapet legges fram på
årsmøtet.
 Budsjett for 2018. Budsjettet legges fram på
årsmøtet.
4. Eventuelt innkomne forslag til endringer i vedtekter og
årsmøtesaker.
5. Valg. Forslag fra valgkomiteen legges fram på årsmøtet.
 Valg av leder
 Valg av styremedlemmer på valg og varamedlemmer.
 Valg
av
medlemmer
på
valg
til
arrangementskomitéen og havnekomiteen.
 Valg av revisor på valg.
Godkjenning av valgkomite´
 Komiteen velges etter forslag fra styret.

Etter årsmøtet ønsker kystlaget velkommen til rekebord og en
god suppe, hyggelig samvær og kulturelle innslag. Drikken må
enhver ta med som de ønsker selv.

Årsmelding Askøy Kystlag 2017
Meldingen gjelder for aktiviteter fram til medio mars 2018
Styret

Det er behandlet 22 saker fordelt på 4 styremøter. Pluss ekstra
korrespondanse på e-post og telefon i forbindelse med arrangementer og
aktiviteter. Det har ikke vært innkalt varamedlemmer til styremøter.
Styret har hatt tett oppfølging av lagets aktivitetsplan.
Styret har valgt å samarbeide med Oselvarverkstaden om istandsetting
den ombygde oselveren J.O.M.,
H-187-A.
For istandsetting
lettbåt/loddebåt
er
det
avtalt
begrenset
restaurering
Trebåtspesialistene i Sagvåg. Det er gjort stort oppussingsarbeid
«Silden». (se aktivitet Silden.)

av
av
på
på

Formannen deltok på Landsmøte for Forbundet Kysten som ble avholdt i
Norheimsund. To representanter fra Kystlaget deltok på Hordaland
Fylkeskystlag sitt årsmøte i Bekkjarvik.
Økonomi
Inntektene fra gjestehavnen er i samsvar med budsjett. Det betyr at vi kan
vise til et regnskap med overskudd for inneværende år. Inntekter på
Saltnesvåg er i år noe over budsjett. Det er mottatt tilskudd til drift og
vedlikehold fra Askøy kommune. Midler for kulturminne er mottatt for
J.O.M.
Aktiviteter siste år:
Saltnesvåg har vært benyttet mye til turer på fjorden både vår og høst.
Ombygging av lugarkappen har gjort at det er bedre plass på fordekket.
Oppfrisking av hvitmaling og kosmetisk vedlikehold. Båten ble brukt til
turen til Stavanger og Fjordsteam og pyntet opp i Kleppestø under Sykkel
VM.
Silden har fått et skikkelig oppsving på vedlikehold. Børge, Jan Paul og
Oddmund påtok seg oppgaven med å gi båten et løft. Og det har de
virkelig gjort. Dekket er slipt og satt inn med olje, motoren har
gjennomgått nødvendig vedlikehold, nytt telt på dekk og utvendig maling
og stell. Silden var med og pyntet opp i Kleppestøhopen under Sykkel VM.
Robåtene ble brukt av medlemmer og i aktiviteter rundt Strusshamn. Den
ene båten ble brukt av Askøy Kystlag da laget vant roregattaen på
Torgdagen. De tre robåtene ble lagret under teltet på Holmen.
Prosjekt JOM og lettbåt er påbegynt. J.O.M er en ombygd oselvar med 3
hk FM-motor og fiskebrønn. Motoren er skaffet og arbeidet med skroget
påbegynt. Lettbåt er fraktet til Sagvåg for vurdering i første omgang.

Motor prosjektet har det blitt jobbet med gjennom vinteren. Mange
arbeidstimer, men resultatet vil vise seg til sommeren.
Arrangement i forbindelse med Torgdagen. Det ble solgt både krabbe og
røykesild og tørketfisk. God omsetning. Våre roere ble premiert også denne
gang; suverent beste båt! (Egentlig skulle vi hatt vandrepokalen.) Hyggelig
kveld i Kystbua etter Torgdagen. Vi deltok som medarrangør i åpningen av
Kystsogevekene i Strusshamn 12. august, - et stort arrangement med
mange aktiviteter. Kystlaget reiste med Saltnesvåg til Fjordsteam sitt
arrangement i Stavanger, 3. – 6.august.
Saltnesvåg med mannskap
deltok på Tysnes Kystlag sitt stevne på Onarheim fra 23. – 25. juni.
Regnfullt.
Gjestehavnen har fungert gjennom sommeren takket være frivillig
dugnadsinnsats fra våre medlemmer. En del problemer med kloakk og
avløp fra sanitæranlegget. Noen uønskede gjester har tatt seg til rette i
havnen, men vi tror disse kasusene har funnet andre steder å være.
Temakvelder for medlemmer: Foredrag av lederen for Oselvarverkstaden.
Foredrag/temakveld om Haugsdal Båtbyggeri i Strusshamn. Før jul ble det
laget sursild.
Arbeidslister ble ikke laget for høstsemesteret. Det var allikevel ikke
mangel på arbeidsoppgaver. Men for våren -18 er planene klare.
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Handlingsplan for Askøy Kystlag 2017
Saltnesvåg/ Silden:
Bruke båtene til opplevelsesturer for lag og organisasjoner.
Arbeide med
vedlikehold.

å

ferdigstille

lugarkappen

på

Saltnesvåg.

Alminnelig

Søke om prosjektmidler for dokumentasjon om «Silden». Fortsette arbeidet
med restaurering av båten.

Småbåter:

Holde tre robåter i stand til å brukes av medlemmer og arrangementer i
Strusshamn, samt til bruk til Ro- leden. Kjøpe en solid robåt til bruk for
barn/barnehager.

Restaurere J.O.M. til 1957 stand. Oselvarverkstaden skal utføre kompliserte
reparasjoner på båten. Montere innkjøpt 3 hk Fm motor.
Lettbåt/loddebåt settes i stand til god standard på Båtbygger Verksted i
Sagvåg.

Motorer:
Sette i stand de motorene det er deler til og som det er fornuftig satse på.
Lage oversikt over hva vi har av deler og motorer. Se nærmere på løsning
til å vise fram motorene når de er i gang, f.eks på Strusshamn dager.

Arrangementer:
Arrangere og delta på årlige faste arrangement. Delta på arrangementer i
havnen i Strusshamn. Arrangere familiedager, legge til rette/medvirke til
at barn kan bruke Holmen til opplevelser.
Legge til rette for medlemskvelder.
Delta på Kystlag arrangementer som Hordakyststemne, Torgdag og
Fjordsteam.
Styremedlemmer/ medlemmer deltar på Forbundet Kysten arrangementer.
Kurs/Tema kvelder:
Holde «onsdagskurs» i emner etter oppfordring fra medlemmene, eller
Temakvelder.
Rekrutering/Profilering:
Være synlig ovenfor medlemmene og på den måte øke interessen for
Kystlaget og det vi driver med.
Profilere oss ovenfor lag og
organisasjoner, politiske partier, skole og barnehage.
Dugnadsarbeid:
Lage arbeidsplan for hvert semester – vår/høst. Ha et godt kollegialt miljø
som setter den enkelte i sentrum. Ha et sikkert arbeidsmiljø.

Med vennlig hilsen
Askøy Kystlag

Atle Grindheim (sign.)
Leder

