
Askøy Kystlag
Årsmøte 2020

Fredag  27.03.2019 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 2019.  Vedlagt
 Handlingsplan for 2020. Vedlagt

3. Eventuelt  innkomne  forslag  til  endringer  i  vedtekter  og
årsmøtesaker. 

4. Regnskap og budsjett.
 Regnskap  for  2019.  Regnskapet  legges  fram  på

årsmøtet.
 Budsjett  for  2020.  Budsjettet  legges  fram  på

årsmøtet.
5. Valg. Forslag fra valgkomiteen i eget vedlegg. Vedlegg.

 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,  ca  kl  1900,  ønsker  kystlaget  velkommen  til
hyggelig  samvær  med  kulturelle  innslag.  Det  serveres  en
fortreffelig suppe og noe godt å bite i til kaffen. Annen drikken
må enhver ta med som de ønsker selv. 
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Årsmelding Askøy Kystlag 2019

Meldingen gjelder for aktiviteter fram til ultimo februar 2019.

Styret

Det  er  behandlet  17  saker  fordelt  på  3  styremøter.  Pluss  ekstra
korrespondanse på e-post og telefon i påkommende saker. Egne møter i
forbindelse  med  de  store  arrangementene,  TSR  og  Strusshamsdagene.
Varamenn var innkalt til alle styremøter i 2019.

Styret har hatt tett oppfølging av lagets aktivitetsplan. 

Økonomi

Regnskapet for  2019 viser  overskudd.  Fortjenesten fra arrangementene
sist sommer, er noe av forklaringen. Det er også mottatt økonomisk støtte
fra Forbundet Kysten, Stiftelsen Neptun og Askøy kommune. Disse midlene
er øremerket oppgaver og prosjekter, - utbetalinger til Silden-prosjektet og
den nye robåten kommer i nær framtid til forfall. 

De er gledelig at inntektene Gjestehavnen har økt for sesongen -19, til
tross for vannproblemene i havnen. 

Aktiviteter siste år:

Saltnesvåg har  vert  benyttet  til  turer  for  Kulturavdelingen.  Båten  er
vedlikeholdt 

Silden ble sjøsatt før påske etter en fantastisk restaurering i fjord vinter.
Båten  har  deltatt  aktivt  på  Torgdagen  og  populært  innslag  på
Strusshamsdagene.  Den har også deltatt veldig aktivt i filmatiseringen av
sitt eget prosjektarbeid med dokumentasjon av livslinjen til  Silden, - fra
den  ble  bygget  i  Herand  i  Hardanger  og  fram til  i  dag.  Mellom  disse
ytterpunktene er det mye god Askøyhistorie.  

Robåtene ble brukt av medlemmer og i aktiviteter rundt Strusshamn. En
av båtene ble brukt av Askøy Kystlag i roregattaen på Torgdagen. I vinter
har  alle  tre  båtene vært  vinterlagret  i  Grindabygget  på  Holmen,  mens
oselvearen JOM har kommet hjem, og står nå godt og trykt i 2. etasje i
Kystbua, der den behandles etter alle kunstens regler. 

Prosjekter dette året har fortsatt vært Silden og JOM, men nå på et annet
stadium. Silden er i en avsluttende dokumentasjonsfase, og JOM er godt i
gang med begynnelsen på sluttfasen av oppbyggingen.

Det er laget utstillingsbygg til motorer ute ved Grindabygget, for å kunne
vise fram de gamle motorene i drift når det er arrangementer på Holmen.



Arrangementet som gjestehavn for Tall Ship Races må betraktes som et
prosjekt.  Også  midsommerfesten  som  også  var  arrangert  som
Hordakysttreff kan nevnes i samme kategori. 
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Arrangement som vanlig i forbindelse med Torgdagen. Først Torgaften
på fredag. Lørdag Torgdagen i  Bergen med stor deltagelse, der det ble
solgt både krabbe og nubbesild. God omsetning. Våre roere ble premiert
også denne gang Hyggelig Torgkveld i Kystbua etter Torgdagen.

Kystlaget var medarrangør på Midsommerfesten i helgen 22. juni med stor
aktivitet.  Hordaland  Fylkeskystlag  ba  oss  arrangere  Hordakysttreff  i
forbindelse med Midsommerfesten. Det gjorde vi, - alt var tilrettelagt, men
ingen utenforstående møtte. Men Midsommerfesten ble vellykket på alle
måter. 

Strusshamn  var  gjestehavn  for  skutene  i  TSR.  I  godt  samarbeid  med
Sjoddien  arrangerte  Kystlaget  en folkefest  på  Holmen og i  Strusshamn
helgen fra 19. til 21. juli. 

Gjestehavnen har fungert godt gjennom sommeren takket være frivillig
dugnadsinnsats av våre medlemmer. Noen strømbrudd p.g.a jordfeil hos
gjestebåtene.

Tema/kurs. Filmkveld om prosjektarbeid

Arbeidslister ble laget for høst- og vårsemesteret.

Kipekjerringen, Kulturprisen for Askøy kommune. Den 3.oktober ble
det kjent at Askøy Kystlag fikk «Kipekjerringprisen for 2019. Og den 30.
januar kunne vi motta statue, diplom og blomster fra ordfører, - en veldig
fin mottakelse i Ung Flimmer på Florvåg.

                                                 ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

Handlingsplan for Askøy Kystlag 2019

Saltnesvåg/ Silden:

Bruke båtene til opplevelsesturer. Fortsette arbeidet med oppgradering av
elektrisk anlegg.

Fortsette arbeidet med dokumentasjon av «Silden»  

Småbåter:



Holde  minimum  tre robåter  i  stand  til  å  brukes  av  medlemmer  og
arrangementer i Strusshamn, samt til bruk til Ro- leden og til bruk i ro-
opplæring. 

Begynne arbeidet med ferdigstillelsen av prosjektet JOM etter at den nå er
tilbake i Strusshamn. 

Starte prosjektet med å lage animasjonsfilm/ dokumentasjonsfilm,-  med
JOM i  sentrum,  om hva båter  som den har betydd for  bosetningen på
Askøy.

Arbeide  med å  sette  i  stand  lettbåt/loddebåt,  vurdere  maskinalternativ
dersom Marna 24/32 ikke kan brukes.                                    Side 3 av 4

Motorer:

Fullføre motorutstillingen på Holmen. 

Arrangementer:

Arrangere og delta på årlige faste arrangement. Delta på arrangementer i
havnen  i  Strusshamn.  Legge  til  rette/medvirke  til  at  barn  kan  bruke
Holmen til opplevelser.

Introdusere den nye Oselvaren i forbindelse med punktet nedenfor.

Arrangere  ro-undervisning  med  deltagere  fra  Røde  Kors  ungdom,
barnehager og andre lokale lag/foreninger. 

Torgaften, Torgdag og Torgkveld

Delta med Saltnesvåg og Silden på Landsstevne for Forbundet Kysten 16.
til 19.juli i Bergen.

Legge til rette for medlemskvelder.

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. 

Være mer aktiv/oppdatere på sosiale media. Dele kystlagbilder på felles
lager. 

              
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                                                              
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