
 

 

Styremøte 23.03.17 

 

Til stede: Åshild Sørensen, Turid Fjellheim, Sondre Markusson, Ulf Persson 

 

Saksliste: 

• Orientering 

• Sesongen 2017 

• Dugnader 

• Evenestuelt 
 

Orientering: 

Åshild informerte om at hun hadde gjennomgått gamle protokoller. Siste protokollerte styremøte var 16. mai 

2016. Neste protokollerte møte var årsmøtet 25. februar 2017. 

 

Kystlaget er en del av Forbundet Kysten. Kystlagets forpliktelser overfor forbundet er ikke overholdt. 

Forbundet Kysten har ikke mottatt årsberetning og regnskap fra Evenes Kystlag siden 2012. Dette skal 

sendes Forbundet Kysten innen 1. mai hvert år. Siste årsberetning og regnskap var sendt forbundet for 2012. 

Evenes Kystlag kan nå bli utestengt fra Forbundet Kysten. Vi vil blant annet ikke få delen av 

medlemskontingenten som de av våre medlemmer som er med i Forbundet Kysten har betalt inn for 2016. Vi 

risikerer også å gå glipp av momsrefusjon for 2016, som i budsjettet for 2017 er på 50.000 kroner. Forbundet 

Kysten endret sine vedtekter i 2016 hvor det heter at medlemmene i Evenes Kystlag også må være 

medlemmer i Forbundet Kysten. 

Vedtak: 

• Åshild kontakter Forbundet Kysten for å høre hvordan vi kan rette opp i misligholdet. 
• Vi vil oppfordre kystlagets medlemmer om å bli medlemmer i Forbundet Kysten. 
• Styrets medlemmer tegner medlemskap i Forbundet Kysten umiddelbart. 

• Åshild informerer styret om dialogen med Forbundet Kysten. 
 

Sesongen 2017: 

 
 

Dugnader: 

Åshild er dugnadsansvarlig og kaller inn nok mannskap til små-dugnader. 

 

Større dugnader: 

• Låvebrua. Ansvarlig: Sondre. Låvebru og nødutgang må være ferdig innen 15. juni. 
• Stordugnad onsdag 28. juni og torsdag 29. juni i forbindelse med Storlygarkveld. 
• Stordugnad 2. august og 3. august i forbindelse med Bryggetreffet 
Eventuelt: 



 

 

• Evenes Kystlag kjøper kjøkkeninnredning med komfyr, kjøleskap og oppvaskmaskin fra Ragnar Bøifot for 

kr. 10.000,-. Ragnar deltok ikke i avstemningen. De øvrige medlemmene stemte for kjøp. 
• Helge Opdal blir spurt om han kan gravere inn navn på dorger som vi skal selge under Bryggetreffet. 

Kystlaget har flere esker med dorger som ble kjøpt inn da Evenes Arbeidssenter ble lagt ned. 

• Ulf Persson er kystlagets representant i styret til Liland båtforening. Ragnar Bøifot er kystlagets 

vararepresentant til styret i Liland båtforening. 
• Jan Inge Jakobsen lager nytt regnskapsprogram for kystlaget. 
• Åshild har fått fullmakt fra styret for å kjøpe forbruksmateriell for inntil kr. 20.000,- 
 


