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      VIKEN’S  ÅRSMØTENUMMER INNEHOLDER: 
 
 

 FORMANDENS  RØST 
 

 ÅRSMØTEINNKALLING 
 

 ÅRSBERETNING 
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Nytt år, nye muligheter 
 
 
 Kystlaget Viken seiler videre inn det nye året med tro på 
at kommende år blir et aktivt år. Vi legger oss i selen for å 
bruke kaia og sjøhuset samtidig som båtene brukes mest mulig 
PÅ sjøen. Enda en Oslojolle vil forhåpentligvis være klar til 
våren. Da kan vi ha matchracing! Og vi kan joellers stille med et 
variert utvalg av båter i Viken til samling på kaia. Folk i laget 
må komme til Sjøhuset i båt og møtes der! 
 Likeså må bruken av skur 28 økes av oss. Vi legger opp 
til faste møtekvelder om onsdagene og et hyggelig 
loppemarked i april. Et par uker etter påsken skulle det være 
flint med litt handel på kaia samtidig som vi gomler sveler! 
 Den gamle garde holder koken i laget mens nye 
medlemmer stadig kommer til og tar på seg oppgaver. Det er 
slik det skal være, nye ideer og nye prosjekter må til for at 
kystlaget skal utvikle seg videre. Så nok en gang: Har noen av 
dere noe dere kunne tenke dere å starte opp med i Kystlaget 
som ligger innenfor vårt interesseområde, så ta kontakt med 
styret! 
 
 
   Dagens sitat: 
 
 Den som taler stygt om andre i ditt nærvær taler stygt 
om deg i ditt fravær 
 
Formannen 
 
 
 
 
 
 
   



INNKALLING TIL 
 
ÅRSMØTE I KYSTLAGET VIKEN  TIRSDAG 13. FEBRUAR 2007, 
KL 1900 PRESIS! 

SKUR 28, NORDRE AKERSHUSKAI. 
 
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: 
 

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

    
 Styremedlemmer:   

Jan S. Krogh    (På valg) 
Oddvar Brekke   (På valg) 
Frode Meisingset  (På valg) 
Nina Myrland                (Ikke på valg) 
Katja Aarflot  (På valg)  
Yngve Konglevoll     (Ikke på valg) 
Vebjørn Kjelsrud  (På valg)  Ny 
Anne Nygren                   (På valg)  Ny 
Bodil Haug    (På valg)  Ny 
 
 
Høvedsmann kultur:  Marius Løkse (Ikke på valg)           

  
Revisor:  Øystein Haram  (Ikke på valg) 

 
Valgkomiten:  

 
Leif Erik Ellingsen (sign)     Thor Engøy  (sign) 

 
        Regnskapet/Budsjett presenteres på årsmøtet. 

Forslag til saker må være presentert styret skriftlig (E-post) senest 
1 (en) uke før årsmøtet. 

                       
Kystlaget  Viken’s årsberetning for år 
2006. 

 
I juni gikk en av Kystlaget Vikens mest markante medlemmer 

siden starten i 1979 bort. Per Erlend Midbøe døde etter en 
tids sykdom knapt 50 år gammel. Mange av medlemmene 

viste Per den siste ære i begravelsen og Trond A. Svensson 
holdt minnetale for Per på vegne av Kystlaget samt at Marius 
Løkse spilte. Medlemmer av Viken stod æresvakt ved båren. 

Vi minnes Per for hans innsats i Kystlaget Viken. 
 

 
Styresammensetningen i perioden 2006 - 2007: 

 
Tore G. Jacobsen Formann                        
Ove Aakre  Nestformann  
Knut Johannesen Kasserer           
Jan S. Krogh  Styremedlem                    
Oddvar Brekke Styremedlem                 
Nina Myrland  Styremedlem                         
Frode Meisingset Styremedlem 
Frode Ryan  Styremedlem 
Katja Aarflot  Styremedlem 
Jon Richard Jacobs Styremedlem 
Yngve Konglevoll Styremedlem 
 
Marius Løkse  Høvedsmann kultur 

 
Viken medlemmers verv: 
 
Stiftelsen Landsteilene:         Tore G. Jacobsen 
Kystlagets  medlem OMK:    Per Erlend Midbøe/Yngve Konglevoll 
 
I tillegg møtte Tore G. Jacobsen som Vikens representant på 
Forbundet Kysten’s rådsmøte i Narvik. 
 

  
 

Valgkomité: Leif Erik Ellingsen og Thor Engøy 



 
Styremøter:     Det ble avholdt 7 styremøter i 2006.  
 
Vår medlemsmasse teller nå 247 medlemmer totalt.  
Medlemstilgangen var 27 og avgangen 20 så det går rette 
veien. 
 
 

• KULTURBRYGG 
Dette tiltaket fra kultursjefen og hans medsammensvorne 
har vært en stor suksess i 2006 også! En blanding av 
musikk, mat, underholdning, film og fortelling har gitt 
medlemmer og andre gjester noen uforglemmelige 
inntrykk.  
 

• MEDLEMSMØTER 
Disse møtene har vært gjennomført i 2006 som året før 
med foredrag/diskusjoner etterpå. Varierende oppmøte, 
men alltid med en høy kvalitet på innhold og form. I tillegg 
er dette en fin mulighet til å møte hverandre og bli kjent 
med nye mennesker. Antall besøkende har variert fra 7 til 
51 personer! 

 
Kystens dag:  Vi deltok her 9. juni. Men dette er et arrangement 
som etter vårt syn ikke har annet for seg for kystlaget enn at vi kan 
selge sveler og drive info om Forbundet Kysten. Det er svært lite 
som er lagt il rette for at Kystens dag kan fungere for en frivillig 
organisasjon som Kystlaget. Vi vil vurdere deltakelse neste gang 

 
Turer og besøk:  Dette har det ikke vært så mye av dette året.  
Men et par av Viken’s medlemmer var på landsstevnet i Bodø. 
Formannen seila fra Bø i Vesterålen til Bodø og Trond A. 
Svensson viste seg fram likeså. De to nevnte herrer ble intervjuet 
eksklusivt i Nordlandsavisen hvor vi fikk understreket vår tilhørighet 
til Kystlaget Viken! 
 
Skur 28:  Dette lokalet som vi bruker sammen med resten av 
medlemmene i Stiftelsen OMK (Oslo Maritime 
Kulturvernsenter) er blitt svært viktig for kystlaget. Det er et 
samlingspunkt i vinterhalvåret for kystlagets medlemmer for møter 
og sosiale sammenkomster. 
 
Sjøblomsten/Ny lagsbåt: Midt på sommeren var det slutt. Vår 
kjære Sjøblomsten ble solgt. Det er slikt som skjer, men en ny båt 

er i emning og vårt kystlag ser ut til å bli det første kystlag som vil 
få en plastbåt som lagsbåt. Da med en av de første 
norskproduserte seilere. Det er jo veldig viktig å ta vare på denne 
delen kystkulturen, og for oss i indre Oslofjord vil det si 
lystbåtkulturen og der kommer plastbåten inn ved slutten av 60-
tallet. En plastsjark fra tidlig 1970-tall er allerede fredet av 
riksantikvaren så det er på tide at miljøet i Forbundet Kysten (les 
her Viken) tar tak i dette og ikke låser oss fast til kun en bestemt 
tidsepoke. Nå vil vi ha båter i laget fra 1890 og fram til 
begynnelsen av 1970-tallet. 

 
Medlemsavis/Hjemmeside Internett:   ” Sjøgangen ”. Denne 
kom ut 4 ganger i fjor. Anne og Katja samt formannen holder på 
med dette. Vi vil gjerne ha flere med her, i hvert fall vil vi ha stoff 
fra flere. Så vidt det vites kan de fleste i Viken skrive!  Husk dog å 
bruke hjemmesidene våre for å oppdateres: www.kystlag.net

 
Sjøhuset: Her ble det med stort pågangsmot under ledelse av 
Marius gjort et stort arbeid med å rydde. Begge etasjer ble tatt og 
stedet er ikke til å kjenne igjen. Alt i saltboden ble tatt ut på kaia for 
sortering og kun det vi hadde bruk for kom inn igjen. 
Likeså ble det ryddet skikkelig i andre etasje og materialer ble tatt 
ut, sortert og lagret på nytt utendørs, men dog under tak. 
 
Og ikke å forglemme: Julegrøten på kaia andre lørdag i 
desember. 

 
Kurs:  Oslojoller. Dette har pågått i skur 29 på Akershuskaia og 
ble ferdig til sommeren. Båten ble utrolig fin. Honnør til de som 
deltok! Ved inngangen til et nytt år er det besluttet å starte på en ny 
båt. Denne gang på Sjøhuset 
Som det ble sagt i fjor, dette er spesielt viktig fordi vi her tar vare 
på en kultur fra Oslofjorden som vårt kystlag har som 
primærområde. Ove har vært primus motor for Oslojollene. 
 
Råseilseminar: Men når Oslojolla er nevnt må også Kystlagets 
råseilere nevnes. Vi har en lang tradisjon for råseilbåter i Viken og 
de har absolutt sin plass. Dette materialiseres gjennom 
arrangementet på Steilene hver høst som alltid har god deltakelse. 

 
 
 Styret  Kystlaget Viken, 17. januar 2007 

 
 

http://www.kystlag.net/


 
 
Bibliotek/Onsdagsmøter 
 
Vi vil komme i gang med onsdagskvelder igjen på skur 28. 
Vi kaller dem bibliotekkvelder hvo vi bare møtes, koker kaffe ser i 
bøker og steker vafler. Helt uformelt blir det. 
 
Det også vil bli foredrag på noen av onsdagskveldene. 
Dette vil kun bli lagt ut på nett/sendt mail så dere sjekke nettsidene 
våre elelr gi oss mail-adresse hvis dere skal bli oppdatert på dette. 
Dato for oppstart vil bli gitt senere. 
 
 
 
 
 
 
 
Hva skjer framover i Viken? 
 

 
Februar: 

• 03.  SØNDAG kl 1800 – SKUR 28, KULTURBRYGG 

• 13.  TIRSDAG kl 1900 – SKUR 28, Årsmøtet  

April 
• 21. Lørdag kl 1100 Skur 28/29 Maritimt loppemarked. 

• Morten Stige hos byantikvaren tar oss med ut på Hovedøya. 
Dato kommer  senere på nettsidene våre og til de som har gitt 
oss mailadressen sin. 

 

 

 

 

 
 
 
 

Returadresse: 
Kystlaget Viken 

Nordre Akershuskai
Skur 28 0150 Oslo 

 
 
 
       
Redaksjon dette nummer er  
Tore G. Jacobsen Katja Aarflot og Anne Nygren  
             
 
Elektronisk post:  

Kontakt styret: viken@kystlag.net
 
TELEFON FORMANN: 67 13 31 63/907 70 301 
NESTFORMANN:        414 70 169  
 

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