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Årsmøte i Indre Sogn Kystlag 

Onsdag den 7. mars 2017, kl. 19.00 

Lægreid Hotell, Sogndal 

 

 

Agenda for årsmøte 

 

 

1.Godkjenning av innkalling 

2.Val av ordstyrer, tellekorps og referent frå årsmøte 

3.Val av to personer til å underskrive protokollen for årsmøte 

4.Gjennomgang og godkjenning av årsmelding 2017 

5.Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2017 

6.Gjennomgang og godkjenning av budsjett for 2018 

7.Gjennomgang og godkjenning av handlingsplan for 2018 

8.Val av nytt styre:  

a. Styre og vara-medlemmer på val 

b. Valnemnd på val 

9.Innkomne saker:  

   Per Haugen:       1) Kontakt med Arne Sandnes/Verdsarvrådet  

         2) Forbundet Kysten sin 4-årsplan 

 

 

Etter årsmøte vert det informasjon med lysbileteframsyning om arbeidet til 

dagleg leiar Kjell Magnus Økland i «Stiftinga Kystsogevekene»  

Sosialt samvær med kaffi og rundstykke. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Årsmelding Indre Sogn Kystlag 2017  
 Det sittande styret har hatt 9. styremøter og har handsama 75 saker. 
I tillegg har styret hatt noen arbeidsmøter i samband med 
medlemstreff og dugnad på onsdagar i sesongen.  
Indre Sogn kystlag har hatt en travel vårsesong med stor aktivitet ved 
basen vår på Kaupanger. Fire av våre Sognefæringer ble behandlet, 
klargjort, sjøsatt og lagt trygt ved vår flytebrygge ved museet. 
Medlemmene har hatt anledning til låne sognefæringer for å ro eller 
seile med råseil, eller låne A jollene for en seiltur med barna. Det nye 
nøstet vårt er ferdig med plass til båt og kajakker.  

 
Andre møter, aktiviteter og arrangement i 2017  
Dei fleste onsdager fra 26. april til oktober har det vært treff på 
basen vår på Kaupanger for dugnad og sosial sammenkomst med 
kaffe og litt attåt. I tillegg har det vært aktiviteter på fjorden.  
 
Avdelinga i Aurland ISK v/Cecilie har sammen med Sogn Jord og 
Hagebrukskule hatt arrangement for barneskolen (Roknappen ) , 
utleie av båter og strandrydding. 
 
Den 1. mars kl. 1900 avholdt Indre Sogn kystlag sitt årsmøte på 
Lægreid Hotell. Med god deltagelse fra medlemmene. 
Det ble vist lysbilder fra året som gikk. Leier Harald Thune i Indre 
Ofredalens Vener, hold foredrag med bilder om deres kultur/ 
restaurerings arbeid «Ne `fø sjøen «.  
 
Den 10.mars mottok vi beskjeden fra Norsk Kulturminnefond om at 
vår søknad om midler til restaureringen av Storbåten fra Mari-Jens 
garden, var innvilget med kr. 110.000,-.  Med bakgrunn i disse midler 
ble Storbåten den 4/5. 2017 transport til Ornes Båtbyggeri for 
restaurering. Denne del av restaureringen må utføres av fagfolk 
godkjent av Riksantikvaren. Omfattet følgende: 



 

 

 

Reparasjon av råte og skadet treverk. 
Utskifting av søm under vannlinjen med rengjøring av suer/ny 
tetningsmasse. Den 20/12.2017 var alt skadet treverk skiftet ut og 
tilsvarende søm skiftet ut. Det gjenstår utskifting av søm, som utføres 
i april/mai, da Ornes båtbyggeri har kapasitet. 
 
Landsmøtet til Forbundet Kysten for 2017, ble arrangert i tiden 21-23 
april 17 i Øystese. ISK var representert med leder og nestleder. 
Forbundet vedtok å legge til rette for lokalt engasjement for 

«nødvendige miljøtiltak som «Hold Norge Rent» sin kampanje  

ISK har engasjert seg i «Adopter en strand» 

Den 24/4. 2017 arrangerte Kulturvern Forbundet møte i Førde, 
kystlaget sendte to representanter.  
 
 I løpet av april/mai/juni utførte laget dugnader. Laget fikk en ny stor 
grillplass, 1 stø ble utbedret og et nytt stø ble anlagt. 3 sognebåter 
ferdig behandlet og sjøsatt. 1 sognebåt ble grundig reparert av Torill 
og malt med klassisk grønn linoljemaling. Det ble også sendt nye  
søknader om støtte til videre restaurering av Storbåten, men 
dessverre uten positiv respons. 
 
Den 22/5.besøkte Sogndal Rotary vår base på Kaupanger. De ble vist 
rundt i naust og båter og informert om Laget og Forbundet Kysten. 
Møtet avsluttet på grillplassen med kaffe og noe attåt. 
 
I tiden 9/6  - 11/6 gjennomførte laget kurset «Stell og vedlikehold av 
tradisjonsbåter» med 7 deltagere og med kursstøtte fra 
Studieforbundet for kultur og tradisjon.  
Den 21/6 ferdigstilte laget kurset »Bygging av Svelekiosk» med Torill  
og Douglas som kursledere og med kursstøtte fra Studieforbundet for 
kultur og tradisjon. Med tillatelse fra Statens Vegvesen, ble Svele bua 



 

 

 

plassert på Ferjekaien, hvor Laget solgte sveler, kaffe, saft og jordbær 
i juli mnd, med innsats fra våre medlemmer. 
 
17/6. Fjordens dag ble feiret som barnas dag i Aurland i samarbeid 
med Barnas Turlag. Det ble arrangert rotur på fjorden med 
strandhugg, grilling av pølse og servering av saft. 
 
Sankthansaften på Kaupanger kai ble arrangert av Amlabukta 
Grendelag i samarbeid med Indre Sogn Kystlag. ISK hadde ansvaret 
for lotteri med gammeldags åresalg, Hallstein og Tore rodde to 
færinger med to Jonsokbrudepar på fjorden ved Amla. 
I løpet av høsten utført medlemmer dugnader. Skadet treverk på 
bryggen vår ble skiftet ut. 
Toril behandlet vår store flytebrygge ved museet med 
tjære/terpentin.  
Alle fire sognebåter ble tatt opp og ligger trygt inne i hus. 
Feiringen av Kulturminnedagen ble i år markert ved basen vår på 
Kaupanger. 
I tiden 14.-15. oktober arrangerte Nordfjordbåtlaget og Nordfjord 
Folkemuseum Nordfjordbåtseminaret, laget var representert med  
Leder, nestleder og et medlem. Det var et fint og lærerikt seminar, 
med praktiske øvelser. 
 
Den 27/11. ble lagets 15 års jubileum feiret på Alvheim med mat og 
drikke. Svein Ove viste bilder og Halstein holdt foredrag om laget 
vårt. 
Indre Sogn Kystlag startet opp Kystled Nærøyfjord for 11 år siden. 
Se vedlagt årsmelding for Nærøyfjorden Kystled. 
 
Tilskudd og gaver i 2017.  
Norsk kulturminnefond. 
Sogn og Fjordane Fylkeskommune. 
Sogndal Kommune. Aurland kommune.  
Lerum gruppen. 
Steinar Foss 
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Kystleden i Nærøyfjorden  

2017  vart ein veldig bra utleige sesong frå Bakka på  

Borgen Gard v/Svein og Liv Marit  Tufte. 

Frå turistar som leigde båtane i Nærøyfjorden har me fått mange positive attende meldingar 

om at Kystled Nærøyfjord er eit unikt tilbod av umotorisert ferdsel i naturskjønne 

omgjevnader. 

Leige av kystledbåt skjer etter avtale med utleigar Bakka. Utleigebåtane er tradisjonelle 

sognebåtar, 15 fot (færingar). Det er plass til 2-4 vaksne per båt. Båtane er utstyrte med 2 par 

årar, tauverk, dregg, 4 redningsvestar og kart over området. Leige av båt er kr 600,- for første 

døgn og deretter kr 500,- pr døgn. Leigetakar betalar eit depositum på kr 600,- før avreise med 

kystledbåten, som vert tilbakebetalt når båten vert levert godkjend av utleigar. Bruk av 

Kystlaget sine båtar skjer på eige ansvar, og leigetakar er ansvarleg for bruk av båt og utstyr. 

Leigetakarar får praktiske råd fra utleigarane ved avreise med båten. 

Kystled Nærøyfjorden/  Indre Sogn Kystlag  har gjennom eigen partnarskapsavtale slutta seg 

til Verdsarvparken  - både som samarbeidsplattform og som ei langsiktig regional satsing på 

ei bærekraftig utvikling tufta på dei særleg natur- og kulturverdiane i regionen.  

 

Arbeidet med Kystleden i Nærøyfjorden har vore tunggrodd for lokallaget, men visjonen om å 

få dette til å fungera positivt i praksis  for alle partar har me ikkje gitt opp. Dette bidreg til å ta 

vare på både båt- og byggetradisjoner. Og i tillegg til å bruke sognebåten og andre 

kystkulturminner i eit berekraftig reiseliv og friluftsliv. 

Visjonen er å knyta saman fleire bygdar i Indre Sogn gjennom umotorisert ferdsel på  

Sognefjorden ved bruk av dei tradisjonelle Sogne-ro og seglbåtar på ekte god gamaldags vis.  

 

 

http://www.kystled-sogn.no/


 

 

 

 

 

 

KYSTLED 
Sekretariat 2017 

Friluftsrådenes Landsforbund, v Morten Dåsnes 

Eyvind Lychesc 23 B, 1338 Sandvika 

Tlf 67815180,  morten@friluftsrad.no 

Bankkonto 7874 05 76495,  

Organisasjonsnr 971 262 826 
 

 

 

 

Kystledene 
18. desember 2017  

 

Status 2017 
 
Tida er inne til å oppsummere Kystledarbeidet i 2017. Vedlagt følger registreringsskjema, 

som jeg ber om at dere fyller ut og returnerer innen 10. januar - send til morten@friluftsrad.no 

 

Det er viktig at alle bidrar til at denne statistikken blir mest mulig fullstendig. Den danner 

grunnlag for vår rapportering til myndighetene og for vårt arbeid med å bedre rammevilkårene 

for kystledarbeidet. 

 

Minner om den satsinga vi har med å registrere kyststier (og hytter mm) i Kartverkets base, jf 

seminar i mai - «rettikartet.no». 

 

I 2018 er det Den Norske Turistforening, v Anne-Mari Planke, som overtar 

sekretariatsansvaret for Nasjonal Kystledgruppe.  

 

Jeg takker for samarbeid i 2017, og ønsker god jul og lykke til med Kystledarbeidet i 2018! 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

Morten Dåsnes 
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STATUSOVERSIKT KYSTLEDENE  

 

 

 

Kystled: Kystled Nærøyfjorden 
 

Kontaktinformasjon 2018: 
 

Ansvarlig organisasjon: Indre Sogn Kystlag 

 

Kontaktperson: Marny Tønnessen (Leiar)  Svein Tufte (utleiger) Borgen Gard – Bakka  

 

Adresse: Valeberg – 6854 Kaupanger 

E-post: isk@norveg-sognefjord.no 

Tlf.: 97030828 

 

 

Status 31.12.17 og aktivitet 2017: 

Antall overnattingssteder i Kystleden: 3 

 

Antall båter til utleie/utlån i Kystleden: 2   

 

Antall km kyststier knytta til Kystleden:  35 

 

Antall overnattingsdøgn (persondøgn) i 2017:   

 

Antall utleiedøgn båter i 2017: 35   

 
 

Annen informasjon: 

Kystled Nærøyfjorden har nå vært i drift i 11 år og har hatt en jevn utleie av robåtene hver 

sommersesong. Etter programmet Familiekspedisjonen på NRK tirsdag den 23.01.2018. fikk 

vi allerede bestillinger av robåtene til sommeren 2018. 

Det er tydelig at markedsføringen har mye å bety. Indre Sogn Kystlag har ønsker om å starte 

en ny Kystled i Lusterfjorden, som er en annen fantastisk fin fjordarm i indre Sogn. Er det 

noen sentralt fra den Nasjonale Kystledgruppen som vil støtte oss i det arbeidet? 

 

Marny Tønnessen 

 

 

mailto:isk@norveg-sognefjord.no








 

 

 

 

 

Budsjett Indre Sogn kystlag 2018 
  

 
Godkjent budsjett forslag frå styret    

Forandret, må ses i samenheng med Rekneskap 2017   

    

  
    

Driftsinntekter 
Punkt Budsjett 18 2017 Resultat Differanse 

Salgsinntekt kr 15 000,00 kr 22 734,45  
Medlems avgift kr 10 000,00 kr 10 075,00  
Offentlig støtte og sponsor inntekt/ Grasrot kr 20 000,00 kr 21 266,00  
Kystleden diverse inntekter kr 7 500,00 kr 5 740,00  
Støtte til kurs/ kurs inntekter kr 9 000,00 kr 10 500,00  
Tilsagn midler Mari -Jens båten kr 110 000,00 

 
 

MVA kompensasjon kr 2 000,00 kr 3 966,00  
Totalt kr 173 500,00 kr 74 281,45 

   

driftskostnader 
Punkt Budsjett 18 2017resultat Differanse 

Sum av nedskrivninger kr 0,00 kr 26 275,18  
Sum leie maskiner og utstyr kr 3 000,00 kr 3 123,51  
sum kostnadsførte anskafelser kr 12 000,00 kr 11 942,20  
sum reparasjoner og vedlikehold kr 12 000,00 kr 12 563,10                                     

   
 

Sum kontorkostnader kr 7 000,00 kr 9 917,90 
 

sum bilkostnader kr 2 500,00 kr 5 187,58 
 

Gaver og kontigenter kr 500,00 kr 499,00 
 

Sum forsikringer kr 7 000,00 kr 6 762,00 
 

Rekneskap (Eksterne honorarer) kr 5 800,00 kr 5 819,00 
 

 Mari -Jensbåten kr 110 000,00 
 

 
Andre kostnader kr 300,00 kr 300,51 

 
Totalt kr 160 100,00 kr 82 389,98 

   

Overskot kr 13 400,00 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

      HANDLINGSPLAN FOR INDRE SOGN KYSTLAG 2018 

Tidsrom SATSINGSOMRÅDER MÅLSETJING TILTAK ANSVARLEG 
Januar Forberede aktivitet 

Sammensetning av nytt styre Ta kontakt med medlemmer. 

første styremøte tirsdag 23.januar 
Forslag til styre/varamedlemmer. Førebu årsmelding/ 
rekneskap, handlingsplan. Vurdere valnemnd forslag til ny 
styre. 

Leder 

Valkomiteen 

Februar Oppstart 2.styremøte ferie 27 februar Godkjenne årsmelding/reknskap Godkjenne 
handlingsplan 2018. valnemnda sitt forslag til nytt 
styre/varamedlemmer 2018 Medlemsbrev, ,invitasjon 
årsmøte 

Styret 
Styret 
Valnemnda 
Leder. 

Mars Årsmøte ISK onsdag 7 mars 2018. 
Førebuing aktiviteter 
Styremøte onsdag 21 mars 2018 
Storbåten 
ISK avd. Aurland                              
Kystled Indre Sogn 

Årsmøtesaker 
Informasjon til medlemmer 

Styret konstituerer seg 

Informasjon /opplegg 
Prestanaust, båter 
Planlegge kystled 

Val nytt styre/Informasjon 
Medlemsbrev 

Fordele styreverv. 
Registrere som kurs, søke midler 
Møte med ledelsen FJH og Aurland kommune. 
Samtale grunneier, utleiere 

Styret/Valnemda 
Leder 
Styremedlemmer 
Leder/studiegruppa ISK 
Styret/avd. Aurland. 
Styret 

April Styremøte i tirsdag 24 april 

Naust Kaupanger 

1 sognebåt 
Medlems aktiviteter på onsdager 

Møtes vår/sommer/høst på ettermiddagen.   
Landsdekkende kystlagsseminar 6.-8.april 2018 

Førebu, revidere og vedta aktivitet 

Vedlikehold/utbedring. 

Tjærebre båten 

Arr: Kystlaget Trondhjem 

Båtregister, kulturminneregister 

Sjøsette ult april/prim. mai 

Sosialt/kaffe/roing/seiling. 

ISK sender representant 

Medlem / styret 
Dugnad/studie/ 
Vedlikeholds-gruppa ISK. 

Medlemmer Styret 

/medlemmer. 

Forbundet Kysten. 
Mai Styremøte tirsdag 15. mai 

Kulturminnevern i Kaupanger 
Båter/naust/brygge 

1 sognebåter 

Styresaker. 
Skape interesse for friluftsliv 
Reparasjon og vedlikehold 

Tjærebre 

Instruktøropplæring ro/padling 
Registreres som kurs 

Sjøsettes innen ult mai 

Styret 
Studiegruppa/styret 
Medlemmer/studiegruppa ISK 

Medlemmer /vedlikeholdsgruppa 

Juni Båter /naust/brygge 

Styremøte 12.juni 

Fjorden sin dag juni 

Jonsok 23/6. 

Vedlikehold 
Styresaker. Kystled. 

Fjordens dag. Jonsok 
Vedtak om opplegg/deltagelse 

Feiring av dagen 

Barnebryllup feire jonsok 

Dugnad 

opplegg/vedtak 

Aurland og barnas turlag 

Rotur med barnebrudepar 

Medlemmer 

Styret 

Styret/avd. Aurland. Avd. Kaupanger 

ISK/Amlabuki grandalag 
Juli Friluftsliv på og ved fjorden 

Rotur til Offerdal 
Nordisk kystkulturfestival, Island 4.-8.juli. 

Forbundet Kysten sitt Landsstevne.19.-22 juli. 

Aktivt bruk av robåter / kajakker Kontakt med skolemiljø/ungdom 

Påmelding innen 

Styret 

Forbundet Kysten 

August Styremøte tirsdag 21..august 
Styrke og utvikle laget 
Utvikling/Opplæring 

Styresaker 
Evaluering 
Ro opplæring, sjøvett & tradisjonsbåt 

Planlegge høsten 
Møte/Kartlegging 
Båtlogistikk 

Styret 
Styret/ lagsmedlem 
Styret/Medlemmer 

September Sosialt arrangement 

Friluftsliv på og ved fjorden 
Kulturminnedagen 
Styremøte tirsdag 21.september 
Kartlegge nye behov 
Vinterklargjøring 

Møteplasser/medlemsbåtturer 

Seil/ Robåtene og Motorbåten i bruk 
Skapemøteplasser på/ved fjorden 
Styresaker Tilbakeblikk over aktivitet 
Fellesmøte for kystlaga i fylket 
Båter i hus og naust 

Evt, Strandsitjardag 

Opplæring 
Få folk i båt på Sognefjorden 

Kommentarer 
Tilbakeblikk/Sosialtsamver 
Dugnadsarbeid 

ISK/Solvorn Bygdalag 

Studiegruppa 
Styret/Verdarvparken/Offerdal 
Styret 
Styregrupper kystlaga i S&Fj. 
nestleder 

Oktober Sosialtsamver Alle aldersgrupper og 
nasjonaliteter samlast 

Alvheim skulestova Styret/medlemmer 

November 

Styremøte tirsdag13.november. 

Medlemskveld /Årsavslutning 30.nov.2018.. 

Styresaker 

Planlegge medlemskvelden 

Organisere festen 

Vedtak 

Sende invitasjon/medlemsbrev 

Styret 

leder 

Festkomiteen. 
Desember     

 

 



 

 

 

 

Indre Sogn Kystlag 

1. mars 2017 

 
Det sitjande styret                  Periode 
Marny Tønnessen Leiar  2017 for 1 år 
Torill M. Domaas Nestleiar  2017 for 2 år 
 
Styremedlem 
Per Jarle Sætre    2017 for 2 år 
Svein Ove Bergseth   2016 for 2 år 

Arild Tveit     2017 for 1 år 
Hallstein Ese     2017 for 2 år 

 
Vara til styret 

1.Arne Jon Barlinn    2017 for 2 år 

2.Tone Mette Carslen   2016 for 2 år 

3.Gaute Vatlestad    2017 for 1 år 

 
Revisor 
Ove Ellingsen     2016 for 2 år 

 
Valkomité 

1. Cecilie Bugge    2016 for 2 år  
2. Johannes Idsø    2017 for 2 år 
3. Sigurd Jonas Bergstrøm  2017 for 2 år 

 

 

Valkomiteen 1.mars 2017 

 

Cecilie Bugge             Morten Lerum Bondevik       Karl Andre Lerum Lund 

       Medlem                   Leiar       Medlem 

 



 

 

 

Indre Sogn Kystlag 

Forslag til nytt styre 7.mars 2018 

Det nye styret                                                      Periode 

Marny Tønnesen   Leiar                                      2018 for 1 år 

 

Styremedlem 

Cecilie Bugge                                                        2018 for 1 år 

Svein Ove Bergseth                                              2018 for 2 år                                        

Arild Tveit                                                             2018 for 1 år 

Hallstein Ese                                                          2017 for 2 år 

                                                                                                                                       

Vara  til styret 

1. Christoffer Knagenhjelm                          2018 for 2 år 

2. Vibeke Johnsen                                           2018 for 1 år 

3.  Arne Jon Barlinn                                         2018 for 1 år 

Revisor 

Ove Ellingsen                                                         2018 for 2 år 

Valkomitè 

1. Johannes Idsø                                              2018 for 1 år  

2. NN 

3. NN 

 

 

Valkomiteen sitt forslag  7.mars 2018 

 

Johannes Idsø                    Cecilie Bugge        Sigurd Jonas Bergstrøm           
Medlem                                     Leiar                                                Medlem                                                
 


