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«Medlem» 
«Navn» 
«Adresse1» 
«Poststed»  

INNKALLING TIL ÅRSMØTE      
I Sammendrag Budsjett og Årets resultat 

KYSTLAGET TRONDHJEM  
 Driftsinntekter                                           Budsjett                Resultat 

3000 havneinntekter     70.000 70.000
3100 skurinntekter 35.000 66.168
3200 kaiinntekter 3.000 6.975
3300 andre inntekter 3.000 3.669
3500 cafeinntekter 100.000 101.400
3700 kont.inntekter 35.000 36.720

Sum driftsinntekter 246.000 284.931

Det kalles herved inn til årsmøte 20. mars 2003 kl 19.00 i Gulskuret.  
 
Saksliste: 
1. Konstituering 
2. Årsmelding for 2002. Fra AU og fra gruppene. 
3. Regnskap for 2002 
4. Arbeidsplan for 2003 Driftskostnader                                          Budsjett                Resultat 

 5. Årsmøtesaker Vareforbruk 0 0
Arbeidskraft 0 0
6200 havneleie -60.000 -60.000
6210 Skurleie -60.000 -59.508
6250 Strøm -24.000 -17.931
6270 Renovasjon, vann -31.500 -18.965
6610 vedlikehold -19.000 -53.316
6730 kontorutgifter -1.000 115
6750 byblekka -5.000 0
6764 støtte til fløtmann -12.000 -13.930
6770 Arrangementer -6.000 -1.591
6810 Telefon -14.000 -4.994
6850 Porto -10.000 -12.290
7000 forsikringer -3.000 -3.612
Andre driftskostnader -238.500 -247.010
Sum driftskostnader -238.500 -247.010

6. Budsjett for 2003 
7. Valg  
Sakspapirer vil bli lagt ut i Gulskuret. Frist for skriftlig forslag til 
årsmøtesaker er 13. mars. Forslag kan leveres til medlemmer av AU.  
 
Reint praktisk vil en representant for hver gruppe få ca 5 minutter til 
orientering om aktiviteten i året som gikk. Etter årsmøtet vil Stuert sørge  
for servering av noe godt og for innslag av kulturell art.  
 
Ragnar Wighus 
Høvedsmann 

 
Kafédrift sesongen 2003.  
Søknader ang. Kafédrift sesongen 2003 bes søke AU 
om drift innen 1. April 2003. 
 Kontakt Jürgen Meinert om det skulle være spørsmål  
73513724(p) 73513817(a) 92045445(mob)      jmeinert@online.no 

 Driftsresultat                                                   7.500                   -37.921 
  
  

 
 
 
 
 
 

AU trenger en oversikt / årsrapport fra de ulike gruppene !
Den må inneholde navnene på de aktive medlemmene og 
en oversikt over årets aktiviteter. 
Legges frem muntlig på årsmøtet , eller skriftlig til AU. 
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VEDTEKTER FOR KYSTLAGET TRONDHJEM 
l. Navn og arbeidsområde 
Kystlaget Trondhjem har Trondheim og omegn som arbeidsområde  
2.Formål 
   Laget står tilsluttet Forbundet KYSTEN gjennom Trøndelag Kystlag og skal arbeide for å fremme lokalt    
   kystkulturarbeid i samsvar med disses formål. 
   Det skal legges vekt på: 
   å ta vare på og å ta opp igjen kystkulturtradisjoner med særlig tilknytning til Tondheim. 
   å utvikle Fosenkaia som senter for kystkulturaktiviteter. å fremme et trivselsskapende miljø omkring arbeidet.  
   å fremme samarbeid med andre lag, institusjoner og organisasjoner med beslektet formål. 
3. Medlemskap 
Alle medlemmer av Forbundet KYSTEN gjennom Trøndelag Kystlag i Trondheim og omegn, blir   
automatisk medlemmer av Kystlaget  Trondhjem om de ikke reserverer seg.  
Andre medlemmer av Forbundet KYSTEN kan bli medlemmer etter henvendelse til laget 
4. Årsmøtet 
   Årsmøtet er lagets høyeste myndighet. Det holdes innen utgangen av februar hvert år og innkalles  
skriftlig med minst 14 dagers varsel. Forslag til årsmøtesaker må være rådet i hende minst en uke i forveien. 
Årsmøtet vedtar dagsorden med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har høvedsmannen dobbeltstemme. 
Årsmøtet skal:   
*  velge referent, ordstyrer, og to medlemmer til å underskrive protokollen. 
    *   behandle årsmelding og regnskap for forrige år  *  behandle årsmelding fra aktivitetsgruppene 
    *   behandle arbeidsplan og budsjett for inneværende år    * behandle innkomne saker    
    *    velge arbeidsutvalg og valgkomite   *     velge revisor    *    velge lagets representasjon 
   Ekstraordinært årsmøte innkalles når flertallet i rådet eller 1/3 av lagets medlemmer krever det.  
   Det kan bare behandle saker som er årsak til innkallingen. Innkalling som til ordinært årsmøte. 
5.Rådet 
Rådet består av arbeidsutvalget og en representant for hver av aktivitetsgruppene i laget 
Høvedsmann, Halskar, Stuert, Skurbas , Kaibas og tre varamedlemmer utgjør arbeidsutvalget.  
Det har ansvaret for drift av laget, planlegging, koordinering og kontakt utad. 
Skurbas og Kaibas samarbeider om, og har ansvaret for drift og utvikling av henholdsvis skurene    
og kaia. Varamedlemmene skal assistere skurbas, kaibas og stuert. 
Arbeidsutvalget kan fordele oppgaver som er nødvendige for laget og skurenes drift blant  
medlemmene i Rådet. Det har vetorett i rådet.  Rådet arbeider etter hovedlinjer vedtatt av Årsmøtet i    
form av en arbeidsplan for året.  Ellers arbeider Rådet selvstendig for å fremme lagets mål. Rådet  
    innstiller overfor årsmøtet nye medlemmer til lagets representasjon. 
6.Grupper 
Lagets medlemmer danner etter interesse og behov aktivitetsgrupper og prosjektgrupper av ulike   
slag. Nye grupper godkjennes av rådet. Hver av gruppene velger selv en representant til rådet. 
7.Valg 
   Etter forslag fra valgkomiteen skal årsmøtet velge høvedsmann, halskar, stuert, skurbas, kaibas og         
   tre varamedlemmer. Varamedlemmene velges personlig for skurbas kaibas og stuert. I tillegg velges  
   revisor og en valgkomite av tre medlemmer. Høvedsmann, halskar, stuert, kaibas og skurbas velges for  
   to år. Funksjonstiden skal være slik at aldri mer enn tre av disse kan være på valg av gangen. Vara- 
   medlemmene velges for ett år.  Revisor velges for to år. Valgkomite velges for 3 år, hvor ett medlem er   
   på valg hvert år. 
8.Oppløsning 
   Årsmøtet kan med 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter bestemme at laget skal oppløses, og  
   hvordan midler skal disponeres. 
9.Endring av vedtekter 
   Ordinært årsmøte kan endre vedtektene unntatt punkt 8 med 2/3 flertall.  
   Forslag om vedtektsendring skal være lagt fram for Rådet minst en måned i forveien. 
 

 
 
 
 

ÅRSMELDING FOR KYSTLAGET TRONDHJEM 2002 
 
Arbeidsutvalget (AU)                        Høvedsmann Ragnar Wighus  

Halskar  Jürgen Meinert  Halskar vara Terje Olsen 
Stuert  Kjell Lindseth Stuert vara Monica Wancke 
Skurbas  Bibbi K Ørndal Skurbas vara Otto Pervik 
Kaibas  Werner Sivertsvik Kaibas vara Sveinung Lillebjerka 
 
   Ordinært årsmøte ble avholdt 15 februar 2002. Årsmøtet fikk ikke vedtatt budsjett og fikk heller ikke 
valgt Skurbas og vara. Ekstraordinært årsmøte ble avholdt 11 juni. De uavklarte budsjettmessige sakene fra 
ordinært årsmøte var en følge av uenighet om inntekter for Kystlaget fra utleie av kai og skur. Denne 
uenigheten har preget arbeidet i laget i årsmøteperioden, og det har ikke vært så stor aktivitet som planlagt 
når det gjelder markering av Kystlaget og ved  felles medlemsaktiviteter. 
   Den økonomiske situasjonen har vært under god kontroll og det praktiske arbeidet med bygningene på 
Fosenkaia har gått som planlagt.  
   Arbeidsutvalget har hatt 12 møter og Rådet har hatt 4 møter i årsmøteperioden. AU har i tillegg hatt 6 
møter med andre aktører på Fosenkaia. Skurbas og vara skurbas trakk seg fra sine verv i oktober.  
AU v Halskar har ivaretatt innkreving av leie for Skurbas. 
   Kystlaget Trondhjem har 350 medlemmer ved utløpet av årsmøteperioden. Det er omtrent som 
foregående periode. Hovedaktiviteten i Kystlaget har skjedd i gruppene. Denne aktiviteten framgår av egne 
årsmeldinger.  
   Årsmeldinga er her lagt opp etter punktene i Arbeidsplan 2002. Årsmeldinger fra gruppene kommer i 
tillegg til denne. 
 
 2Markering av aktivitetene på Fosenkaia 
  AU har hatt 6 møter og noe uformell kontakt med håndtverkerne og restauratøren i Blåskuret.  
Vedtaket om å satse på felles markering og aktiviteter i fire helger i 2002 resulterte ikke i noe felles satsing. 
Kystlaget hadde åpen kafe i de avtalte helgene. Fløtmannsbåten ble gjort sjøklar og sjøsatt og avtale om drift 
ble satt ut til to personer, som skulle disponere båten og ro uten arbeidsgiverforpliktelser for Kystlaget. 
Roerne trakk seg fra avtalen i juni, uten at nye roere kunne finnes.  Fløtmannsdriften har derfor ikke fungert 
i sesongen 2002.   Fløtmannsbåten ble brukt som brudeferdsbåt under Olavsfestdagene.    
Kafedrift 
  Det ble søkt etter driver av kafeen og AU mottok to søknader. Kafeen ble leiet ut til driver i månedene mai 
– september. Kafeen har hatt jevnt besøk og avtalen med driver ble inndfridd både driftsmessig og 
økonomisk.  I forbindelse med kafedriften ble det arrangert teaterforestillinger og  konserter. 
Fortsatt markering av motstand mot bygging av Nordre avlastningsvei. 
  Ingen spesiell aktivitet. 
Medlemsmøter og kulturinnslag 
  Krabbefest og Lutefiskaften er arrangert.  
Styrke Kystlaget 
  Ingen spesiell aktivitet utover den normale aktiviteten i gruppene. 
Utvikling av bygningene 
  Etter vedtak på årsmøtet har det blitt innredet eget rom for møter og arkiv på loftet i Gulskuret. En om-
fattende utbedring av rommet innenfor kjøkkenet er også utført. Skurene har blitt brukt til nybygg, opplag 
og vedlikehold av båter. Verkstedene og opplagsbodene har blitt benyttet av eiere av båter som ligger ved 
kaia. Møtelokalene er brukt av gruppene og i noen grad lånt/leiet ut til festlig lag, i hovedsak for 
medlemmer.  
Samarbeid med Bymuseet 
  Vedtaket om samarbeid med Trondheim bymuseum har ikke ført til noen konkret aktivitet. 
Samarbeid med eier av kai og bygninger 
Avtale mellom Kystlaget Trondhjem og Trondheim Havn om leie av kai og kaifront har blitt gjennomført. 

Ragnar Wighus 
Høvedsmann 

 
 


