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Referat fra møte i AU 8 april 2003. 
Tilstede : Jørgen, Ivar, Jan, Sveinung, Werner, Heidi Reitan og Sigmund 

Sak Tema Koordinerer 
1 Valg av høvedsmann 

Sigmund Sørgjerd fungerer som høvedsmann frem til 
ekstraordinært årsmøte 24 mai 2003. 

Høvedsman 

2 Kafé drift 
Heidi Reitan skal drive kafeen i år. Hun orienterte om sine 
planer og intensjoner for sommerens drift. Aktiviteter ifm 
Olavsfestdagene, Aqua-Nord, Martnan, musikk, formidling 
av kystkultur gjennom tradisjonell trøndersk sjømat og 
barneaktiviteter. Samarbeid mellom aktørene på Fosenkaia. 
Kritt tavle til kafeen. Belysningen i baren skal bedres. 
Fosenbåtenes ruter, klokke og vimpel. 
Kystlaget Trondheim dekker fast avgiften til telefon mens 
kaffen dekker telleskrittene for sesongen. 
Oppstart av kafeen 1. mai. 

Heidi 

3 Vårrydding på kai/skuret 
Skuret og kaia skal være ferdig ryddet til 30 april. 
Trondheim havn vil feie kai før 29 april. 
Dugnad tirsdag 22 april kl. 1800. 

Skurbas 

4 Kaibas 
All tildeling av plass ved kaia godkjennes av kaibas. For 
flytebrygga skal dette godkjennes av leder for flytebrygge 
gruppa. 

 

5 Søknad om tilskudd av statsmidler. 
Søknaden kom i retur fra Trondheim kommune, utfyllende 
opplysninger er nødvendig før framsendelse. Søknadsfrist 1. 
juni. 

Høvedsman
n 

6 Utsending av faktura for båter i opplag og lagring av utstyr i 
skurene. 

Halskar 

7 Privat arrangement. 
Møterommet og kjøkken er bortleid til privat arrangement 
10. mai 

Stuert 

8 Medlemspleie. 
Det blir arrangert sildefest 24. mai og krabbefest 13. 
september. 

Stuert 

                                                                       Jürgen 
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24 mai 2003 kl. 1900�

�
Sak Valg av høvedsmann 

 
ANNET 

 

• Vår-rydding på kaia og Gulskuret.  
Dugnad 30. april kl. 1800. 

• All tildeling av plass ved kai godkjennes av kaibas. 
• Rådsmøte 22. mai kl. 1900. 
• Sildefest 24. mai kl 1930.  

Straks etter ekstraordinære årsmøte. 
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.RQVWLWXHULQJ�DY�P¡WHW Kommentarer til innkalling. 
Innkallingen godkjent under forutsetning av at det skal være mulig å ta opp saker under møtet. 
I og med at Byblekka kom så sent i hende er dette greit for møteleder. 
Valg av referent og underskriving av protokoll 
Møteleder: Ragnar Wighus Referent:Terje Olsen Underskriving av protokollen:Jørgen Meinert,Hans Gøran Eriksson 
Årsmøtesaker til punkt 5. Årsmøtesaker refert: Avvikling av noen gamle konti. Ingen saker meldt på dette tidspunkt. 
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)UD�+¡YHGVPDQQHQ: Forslag til årsmelding forefinnes i  Byblekka. Årsmeldingen referert av Høvedsmann 
Resyme: Fløtmansdriften fungerte ikke i år. Brevet fra de aktuelle fløtmen ble referert på årsmøtet. Kafedrift 
referert, bygningenes oppgraderinger kommentert, annen aktivitet referet. Intet skjedd i forbindelse angående 
kontakt med Bymuseet eller Sverresborg Folkemuseeum. Årsmeldingen enstemmig godkjent. 
)5$�*5833(1(�

%nWE\JJHUJUXSSD : 5 Medl. Størst akt fra sept til oktober, Bygget en pram og en færing i kryssfiner. Innbrudd i 
redskapsskapene. Intet stjålet. Ingen ny lås montert. Finansiering skjer av medlemmene ved hvert nytt prosjekt 
Planer om å bli ferdig med båt nr. 3. Så begynne på en shetlandsbåt høsten 2003  Ved interesse for deltagelse ta 
kontakt med lederen  
$XVNDUDQ�: Årsmøte 19. februar. Valgte nytt styre, endret konsept. Hans Gøran Eriksson: Høvedsmann . Jens 
Boyson halskar . 14 medlemmer +  Sverresborg Folkemuseum Nye vedtekter skrevet og godkjent på årsmøtet 
Budsjettet balansert og godkjent 
)O¡WPDQQ� Ingen regulær drift pga manglende støtte fra kystlaget. Noen dager med drift, men avsluttet  pga lav 
inntekt.( andre enn de AU skaffet ) Oppstart Juli / Oktober er ikke gunstig. Den må roes og tilbudet bli kjent 
skal dette ha noe for seg. Havna og Trh.Kommune har gitt støtte tideligere. Trh.Kommune har til og med gitt tilbud 
om fast støtte. Dette ble ikke mottatt , noe som en kan angre på senere. I 2003 må båten på vannet . Flere modeller 
for fløtmannsdrift er diskutert med Fru Inger . Den muligheten ligger der fremdeles. Tas opp etter årsmøtet . 
+HUPHV�+RUGH: Årsmøte i snøbyger, varmt inne. Mye lekk. Bremsnes Båtbyggeri tok jobben med å tette båten. Ny 
mast må til – den gamle er råtten. Ny mast er planlagt hugget. Søkt om ca 600000 til å avslutte restaureringen av 
Hermes. Får en ikke penger må en stikke fingeren i jorda for å finne ut hvor veien går videre. Utsette eller avslutte 
Arbeidet med Hermes horde.     8 medlemmer 
)O\WHEU\JJD: Kunne ikke komme. Intet mottatt. Berdal har fått klassen til å bytte ut dekket på  flytebrygga. Ca 8 – 
10 000 har gått til dette. Noe må gjøres med nedgangen for større båter. Strøm på kaikanten. Hvilke båter skal ligge 
der. Hummer og kanari eller. Hva med leieinntektene – det begynner å bli dyrt. 
) ULQJJUXSSD: Fått tillatelse til å bygge naust i Grillstadfjæra ( Rotvollfjæra ) 
6N¡\WHJUXSSD: Betalt kaileie, 15 000 i overskudd. Kjøpt sveiseutstyr, Steamkasse, leier ut en kaiplass.  
1LGDURV: 74 medlemmer, 28 livsvarig, resten årsbetalende. Info via Vengblekka, post og mail Naustet ferdig på 
Statsbygda. Lang sesong i år, oppsett av traktor i fjor. 21. april 1 tur fra stadsbygda. 70 turdager. Leid ut til 
høgskolen, ble med på Korsvikaspelet, leid av NTNU og fosen Mange kurs avholdt : Barkekurs, skipskista, 
sjøvotter, skipssekk, årekurs , segleseminar, rednings og sikkerhetsøvelse , Ny Høvedsmann : Erlend Schei  Nye 
Halskarer : Maria Mathisen og Berit Fonnes.  Regnskap godkjent    OBS : Dugnad neste helg , puss 29 / 30 utsett 
5/5 
6WXHUW� Kafédrift : Ordningen fungert bra 
0RWRUJUXSSD� Ingen tilstede, 2 medlemmer i gruppa ? 
6DN��� 5HJQVNDS�IRU�����.  
Gjennomgang inntekter og utgifter. Jørgen Meinert. Overheaden virket, men jaggu ble det smått. Overskridelser 
av budsjettet ang bygninger ble foretatt pga stort overskudd Årsmøtevedtak ang rommet oppe gjorde at Au fant det 
forsvarlig å bruke penger på dette. Noe er gått til arbeidspenger , men Au ønsker at dette ikke skaper en ny tradisjon 
med hensyn til lønnet innsats i laget. Ingen kommentarer til føringen av regnskapet 
Det presiseres at det regnskapet som ble lagt frem på årsmøtet er gjeldende. IKKE DET SOM FOREFINNES I 
BYBLEKKA. REGNSKAPET ENSTEMMIG GODKJENT.. 
6DN��� $UEHLGVSODQ�IRU������ ( veldig lik 2002 )   
Fosenkaigruppa er kommet i gang. Fru Inger , Becker og VI ?  Kontaktet Olavsdagene, søkt støtte på fylkesnivå.  
Akse domkirka – kanalen ( eller noe ) Lekter midt ute i kanalen – symfoniorkesteret ?  Fløtmannsdagen ikke tatt 
med – ballen over til fløtmannsgruppa.  Kafédrift også i år – etter retningslinjer satt av AU. Kafémiljøet har 
vært og er et lite problem . Strategier på dette må AU finne. Sørge for tiltak som demper dette inntrykket. Inn i 
Arbeidsplan for 2002  Søker samarbeid med Sverresborg Folkemuseeum 
Intensjonformulering  Kystlaget og kafédriften skal bidra til å fremme Fosenkaia  som Trondheims kystkultursenter 
Punkt 6.  Ta opp igjen kystkulturtradisjoner med særlig tilknytning til Trondheim. 

Kystlaget vil finne muligheter for å holde trafikken med Fløtmann i gang, eventuelt i samarbeid med andre 
aktører, og stå som økonomisk garantist for driften.  

Punkt 7. Søknad angående statsmidler til kulturbygg referert 
     Arbeide mot nordre avlastningsvei.    
Arbeidsplan med endringer enstemmig vedtatt. 
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6DN���cUVP¡WHVDNHU :   
Inndragelse av gamle konti . Det presiseres at ingen gruppekontoer skal med dette inndras. I så fall skal pengene 
tilbake gruppa.  
Vegstein-sak. Upopulær der ute, vi henter ikke pakker på postkontoret ? Til etterretning. 
6DN��� %XGVMHWW.   
Nytt av året. Stiftelser skal betale eiendomsavgift. Byggene ble stipulert til en verdi på 25 mill. Dette er blitt 
innklaget til Trondheim Kommune. Støtte til grupper heves til 25 000,-  Fløtmann må sikres midler til oppstart 
.Garantien er der i fall Fløtmann går underskudd. Ang. intensjonen ang kafedrift og kulturgruppe må de ha 
penger. De har egen kasse med noen tusen. De trenger midler til oppstart –  
Godkjenne et budsjett med underskudd? Hva med å øke inntektene? Kafedrift bl.a. Prisstigning ellers i 
samfunnet. 
Husk de andre gruppene. Vedtak om binding av penger på bok? Sette sperre for ”underskudd”. 
Gir AU en viss styringsfrihet i pengebruken. 
TIL AVSTEMMING    Støtte til Fløtmann: 10 000,-; Max 25 000    Kulturgruppa: 10 000,- 

    OSB. Kasserer gjør oppmerksom på et underskuddsbudsjettets farer  ( foreslår økning på inntekts-siden) 
    Kafeinntekten økes med 10000,- Budsjett Vedtatt 

6DN����9DOJ.  Hermannsen  
    Vanskelig å skaffe tillitsvalgte til denne organisasjonen. Skriv utdelt. Lengre innlegg. Se innspill. ( Internt notat ) 
    Noen forslag til høvedsmann ? Ingen forslag til høvedsmann fra årsmøtet ?  Noen forslag til skurbas ? 
    Vara Skurbas – Frank Rønneberg  ( De som bruker skurene på opprette ei skurbasgruppe og velge en leder. 
    Motorgruppa , båtbyggergruppa og snekkergruppa.  Greier ikke de det må AU utpeke en skurbas. 
    Uten høvedsmann blir halskar  ”sjef” , men ikke i en fremskutt rolle. Som en valgt høvedsmann  
   Hva med å knytte ei gruppe også til skurbasjobben også.  Kan gjøre det mye mer interessant.  
   Vi trenger en koordinator !!!!!!! 
     
    Frank Rønneberg får oppstartsansvar for skurbasgruppa. Skal være med en av hver av de ulike gruppene. 
    Jan Fredal et utpekt til å være med i gruppa. 
    Høvedsmanns-spørsmålet.  Jørgen og Terje fordeler ansvaret for høvedsmannsjobben. 

 
Ivar Soknes stuert valgt enstemmig 
Werner Sivertsvik kai-bas gjenvalgt  
Terje Olsen  vara-halskar gjenvalgt 
Monica Wancke vara-stuert gjenvalgt 
Sveinung Lillebjerka vara-kaibas valgt 
Dag Linhjell valgkommiteen valgt  
Solbjørg Jervan revisor gjenvalgt  
Frank Rønneberg vara-skurbas valgt 
Kystens landsstyre møte i helga. Ankommer her søndag morgen . 
Kan noen ta dem i mot 
Ivar gjør det . Applaus 
. 
UNGDOM INN I LAGET !!!!!! 
 
MØTET AVSLUTTES. 
  
 
Kommentarer fra valgkomiteen.  
 
Gaver utdeles til personer som fortjener det, ex. Skurbas, ex. Stuert, ex. Høvedsmann. 
 
 

 Ragnars erfaringer, betraktninger og gode råd for fremtiden. 
 
        Referent Terje Olsen 

( MED FORBEHOLD OM GODKJENNING ) 
 
 
 


