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Årsmøte!

Tiden for årsmøte er atter en gang her i Viken. Året som er gått
har vært et aktivt år, det vises i årsmeldingen. Men nå som før er
det de få henders verk. Derfor oppfordrer jeg deg, Vikenmedlem
til å delta. En god start er å komme på årsmøtet. Der vil du bli
kjent med de som har lang erfaring i laget. 

Som jeg kanskje har sagt tidligere så er ikke Kystlaget Viken en
båtforening. Vi skal prøve å ivareta det som faller innenfor kyst-
kulturen i indre Oslofjord. Det er ikke alltid så lett og vi trenger
stadig innspill og ideer i så måte. 

I tillegg til det som står i årsmeldinga har vi vært med i
høringsrunden for utbygginga i Bjørvika. Da spesielt med hensyn
på utformingen av Akerselvas utløp. Det å kunne ha muligheten
til å samhandle med de politiske myndighetene i byen skal en ta
med seg som et pluss. 

Da vi også er med i Fellesrådet for historielagene i Oslo har vi
9000 medlemmer som vi kan søke støtte hos for våre maritime
saker. 

Dagens sitat:

«Statistikeren druknet. Han hadde fått vite
at gjennomsnittsdybden i havna var 90 cm»

Formannen
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Innkalling til

ÅRSMØTE I KYSTLAGET VIKEN  ONSDAG 27. FEBRUAR
2008, KL 1900 PRESIS! SKUR 28, NORDRE AKERSHUSKAI.

Alle med betalt kontingent for 2007 har stemmerett.

1) Konstituering, herunder godkjenning av innkalling og
dagsorden, samt valg av 1 dirigent og 1 referent.

2) Årsberetning fra styret.
3) Viken's regnskap og budsjett.
4) SAK TIL ÅRSMØTEBEHANDLING:

Ingen saker hittil innkommet.
5) Valgkomiteens forslag til styresammensetning

for neste periode:

Formann : Tore G. Jacobsen (På valg)
Nestformann: Oddvar Brekke (Ikke På valg)
Kasserer: Knut Johannesen (Ikke På valg)

Styremedlemmer: 
Jan S. Krogh (Ikke På valg)
Anne Nygren (Ikke På valg)
Frode Meisingset (Ikke På valg)
Nina Myrland (På valg)
Katja Aarflot (Ikke På valg) 
Yngve Konglevoll (På valg)
Bodil Haug (Ikke på valg)  

 



Høvedsmann kultur:  Marius Løkse         
Revisor:  Øystein Haram (På valg)

Valgkomiten: 
Leif Erik Ellingsen (sign) Marius Løkse  (sign)

Regnskapet legges ut på hjemmesidene og presenteres av
styret/revisor på årsmøtet. 
Forslag til saker må være presentert styret skriftlig (E-post) 
senest 1 (en) uke før årsmøtet.
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Kystlaget  Viken’s årsberetning
til årsmøtet 2008.

Vår medlemsmasse teller nå 231 betalende medlemmer totalt. 
Medlemsavgangen var på 16.

Styresammensetningen i perioden 2007 - 2008:

Tore G. Jacobsen Formann
Oddvar Brekke Nestformann
Knut Johannesen Kasserer 
Jan S. Krogh Styremedlem
Nina Myrland Styremedlem
Frode Meisingset Styremedlem
Yngve Konglevoll Styremedlem
Vebjørn Kjelsrud Styremedlem
Anne Nygren Styremedlem
Katja Aarflot Styremedlem
Bodil Bjørnhaug Styremedlem

Marius Løkse Kultursjef

Viken medlemmers verv:

Stiftelsen Landsteilene: Tore Gramnæs Jacobsen
Kystlaget Viken's medlem OMK: Yngve Konglevoll
IOKS: Tore Gramnæs Jacobsen
NSM: Marius Løkse og Bodil Bjørnhaug
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I tillegg møtte Tore G. Jacobsen, Oddvar Brekke og Katja
Aarflot på Forbundet Kystens landsmøte i Stavern som Vikens
representanter. 

Valgkomité:Leif Erik Ellingsen og Marius Løkse

Styremøter: Det ble avholdt 8 styremøter i 2007. 

• Maritimt loppemarked. Meget hyggelig på kaia i april
måned. Kanskje ikke så mange utstillere som vi hadde ønsket oss,
men folk hadde det hyggelig i solveggen med sveler og kaffe.

• Kulturbrygg. Marius og de gode hjelperne hans har fortsatt
dette gode tilbudet gående. Et unikt tilbud i kystlagssammenheng
som burde brukes av langt flere medlemmer!

• Flyt Forlags foredrag. Dette er en del av knoppskytingen fra
kystlagsmiljøet ved Anne Nygren som vi setter stor pris på.
Skaper en god bruk av skurene. Både i form av foredrag og virk-
somheten i skur 29.

• Den kulturelle skolesekken ved Marius og Toril i skur 28.
Samme her. Virkelig knoppskyting siden det er de små som her
får bruke skur 28. 
• Katjas kunstnerkrypinn i skur 29 ligger i samme lei. Dette er
med på å fremvise god bruk overfor havnevesenet.

• Tirsdagsseilas med råseilsbåtene. Denne er kommet i gang
igjen etter mange år. Veldig bra aktivitet ute på Bygdøy som vi
håper fortsetter på samme måte i 2008.
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• Landsmøtet: Dette ble gjennomført i fineste vårsol i Stavern.
Utskremt fra Viken var Katja, Oddvar og Tore. Et meget godt
møte. Formannen fikk her gehør for sin kystlagssammenslutning.

• Kystens dag:  9. juni og vi holdt oss ved skurene, solgte sve-
ler og drev propaganda for Forbundet Kysten.

• Fjordabåtene. ”Granvin”, ”Atløy” og ”Oster” besøkte OMK i
sommer. Et OMK-arrangement med kun Viken-folk. Gedigen
suksess! Turer på fjorden, besøk til Oscarsborg og hyggelig sam-
vær i skur 28. Med dekning i aviser og TV.

• ”Akershusstevnet” eller Oslo kystkulturstevne. Mange men-
nesker og en solid innsats fra sliterne fikk mange penger inn i
kassa denne helgen. All honnør til de som stekte og solgte! Dette
er en god anledning til å informere om Forbundet
Kysten/Kystlaget Viken.

• Råseilseminar på Steilene med råseilsbåtene. Stor åtgaum!
Mange båter og godt sosialt samvær ute på Steilene. Dette er kan-
skje det arrangement som har levd lengst i Vikensammenheng
sammen med julegrøten.

• ”Oksøens Teddy No 1”. Etter en hel sommer kom båten
fram til Oslo på turen fra Stavanger. Mange ting skjedde, litt
grunnstøting, litt motor/gir-havari og litt brente fingre blant annet.
Båten er i vinter i opplag hos motorskøyteklubben og vi ser fram
til at den kommer i bøya utenfor sjøhuset slik den var en kort
stund i høst. Vi håper at denne båten blir en like stor berikelse
som gamle ”Sjøblomsten”.
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• Landsstevnet i Horten. Et nedskalert stevne og mye regn,
men også litt sol. Flere av Viken's medlemmer hadde tatt seg til
Horten med båt. 6 båter fra Viken deltok. Og det er alltid hygge-
lig å møtes på landsstvne i Forbundet kysten. 

• Gogstadarkivet. Dette er nå overtatt av Byarkivet. De var
svært interessert i dette arkivet og reder Conrad Gogstad var glad
for at det havna der det gjorde. Kystlaget har gjort sitt til at dette
ble berget for etterslekten.

• Per Erlend Midbøes bøker er satt på plass i bokhylle i skur
28 og kalles Per Midtbøes minnebibliotek til minne om Per. Dette
må dere bruke, det er ikke mange som har et slikt maritimt biblio-
tek som vi har i skur 28. Selv mange offentlige bibliotek kan ikke
stille i samme klasse! 

• Museumsdagen på NSM. Her deltok flere fra Viken. Dette er
viktig for å bibeholde det gode samarbeidet med museet. 

• Dugnader på Sjøhus og Skur 29. En meget god jobb er gjort
på Sjøhuset. Det gjelder bare å holde vedlike ryddigheten. Likeså
er det foretatt ryddedugnad i skur 29. 

• St. Hansaften, samling på kaia ute på Bygdøy. Dette er noe
vi har gjort i årevis. Her har vi har et flott sted å møtes på en St.
Hansaften.

• IOKS: Indre Oslofjord Kystlagssamling. Dette er den første
kystlagssamlingen i Forbundet Kysten. Består av Viken,
Vestsiden, Nærsnes og Nesodden. Vi vil med dette prøve å få til
et mye sterkere samarbeid mellom lagene med hovedvekt på
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Stiftelsen Landsteilene som alle lagene er med i. 

• Julegrøten. Vår uhyre populære og meget spesielle aktivitet.
Grøt fortært av barn og voksne ute på kaia uansett vær og vind!

• Som en avslutning på alle våre aktiviteter dette året nevnes
våre foredrag i skur 28. Dette er er meget givende og hyggelig
måte å samles på. Spesielt nå som OMK har investert i nytt flott
lerret, montert av Viken-gutta.

• Avtale NSM: Siden NSM er omorganisert og nye koster
kommet til ville de ha en ny avtale med Kystlaget Viken. Mye ble
basert på de 4 gamle avtalene vi hadde: Kai, Sjøhus, Bøyer og
Uteområde. Dette er slått sammen i en avtale som er forenklet. På
grunn av nye regler ved museet kan ikke Viken eie/drifte noe slik
vi gjorde med kai og bøyer. Bøyene er derfor blitt kjøpt av muse-
et til en omforent pris. Vi har heller ingen andre forpliktelser for
kaia enn å vedlikeholde den. Materialer som vi bruker blir refun-
dert av museet. Kaifondet som vi hadde spart opp som en følge
av den gamle kaiavtalen er derfor frigitt og vi kan derfor bruke
det til et prosjekt som vi føler for.
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Opptegnelse av Vikens eiendeler, siden dette ble etterspurt
på forrige årsmøte.

1 stk restaurert Oslojolle + en under rest.
1 bokhylle m. bøker i skur 28 (Per's minnebibliotek)
1 sveletakke i skur 29
1/2 part av en projektor i skur 28
1 andel i Oksøens Teddy No 1.

Verktøymaskiner på Sjøhuset: 
1 båndSag
1 Høvel
1 Avretter
2 høvelbenker

Styret i Kystlagen Viken
Skur 28, 6. februar 2008
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Møter i Viken

Faste tilbud: Kulturbrygg, alltid første søndag i måneden. 
Neste kommer søndag 2. mars 

April:
06.  SØNDAG kl 1800 - SKUR 28, KULTURBRYGG

09.  ONSDAG kl 1900 - Møte/Foredrag skur 28 Foredraget
omhandler Oksøens Teddy No 1 og dens reise fra

Stavanger til Oslo.

26.  LØRDAG kl 1100, Maritimt loppemarket ved
skur 28-29. Her er det alltid mange godbiter å få tak i!

Medlemsturer:
Det vil bli arrangert tur til dampbåtmiljøet i Ørje utpå våren

engang hvor vårt medlem Per Bjordal vil ta imot oss.
Info kommer på nett og på mail.

Vi vil også prøve å få ordnet en tur til Isegran Maritime senter. 
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Frimerke

Returadresse:, Kystlaget Viken, Nordre Akershuskai, Skur 28 0150 Oslo
Redaksjon dette nummer er:

Tore G. Jacobsen og Anne Nygren 
Elektronisk post: Kontakt styret: viken@kystlag.net

Tlf formann: 67 13 31 63/907 70 301
Tlf nestformann: 414 70 169 

Hjemmeside Internett: www.kystlag.net
Trykket på Hustrykkeriet, Gaustad Sykehus

F o r f a t t e r f o r e d r a g

Flyt Forlag kommer i løpet av våren til å arrangere flere

forfatterforedrag i Skur 29. For å være helt sikker på å få

informasjon om foredrag og nye bøker, kan du melde

deg opp for nyhetsbrev - kontakt anne@flyt.no

w w w . f l y t . n o


