
 
 

  
 

 

 

 

 

INNKALLING TIL ORDINÆRT ÅRSMØTE 

 

 

Tid: Tirsdag 24. mai 2022, kl. 19.00 

 

Sted:  Havnekontoret til kystlaget.  Ligger i den store røde hallen på oversiden 

av Promhavn Slipp i Nærsnesbukta.  

 

Bare medlemmer stemmerett under årsmøtet. 

 

DAGSORDEN: 

1. Valg av ordstyrer og referent 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

3. Styrets årsberetning for 2021 (kan lastes ned på www.naersneskystlag.no) 

4. Regnskap for 2021 (kan lastes ned på www.naersneskystlag.no) 

5. Arbeidsplan for 2022 

6. Budsjett for 2022 

7. Valg av styre, valgkomite og revisor 

8. Innkomne forslag 

 

Det blir anledning til å tegne medlemskap. 

 

Velkommen! 

Nærsnes, 4. mai 2022 

Styret i Nærsnes kystlag 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

NÆRSNES KYSTLAG 
 

Styrets beretning for 2021 
 
Nærsnes kystlag har i hatt følgende tillitsvalgte: 
 
Leder:    Knut Magnus Myrvold 
Nestleder:   Frank Nicolaisen  
Styremedlemmer: Asgeir K. Svendsen, Lars Kvande, Anne Efjestad 
Varamedlemmer:  Rune Jørgensen, Victor Iversen 
Revisor:   Karin Buberg 
Valgkomite:   Erik Johansen, Jonny Nicolaisen 
 
Nærsnes kystlag ble stiftet 15. januar 2000 og har i dag 160 medlemmer.  
 
NÆRSNES KYSTLAG 
Nærsnes kystlag er et meget aktivt kystlag og gjennomfører en rekke aktiviteter. Etter hvert 
har vi også fått en del tradisjonsrike arrangementer, samtidig som vi holder 
hverdagsaktiviteten i gang gjennom hele året i form av torsdagsdugnadene. 
 
Dugnadene er et treffsted for medlemmene, hvor alle er velkomne, - både dugnadsdeltakere 
og de som ønsker å slå av en prat til kaffe og vafler. Vi har en hyggelig uformell tone. 

 
Som det fremgår av årsrapporten bidrar Nærsnes kystlag med en rekke lokale aktiviteter 
som understøtter formålet til Forbundet KYSTEN.   
 
Nærsnes kystlag har i siste periode hatt samme styresammensetting som i forrige periode. 
 
På grunn av covid/smittevernstiltak og utsettelse av arrangementer, årsmøte og valg, har det 
nå sittende styre bare sittet siden 18.11.2021.  Oppgaver og arrangementer har i perioden 
blitt skadelidende av covid/smittevernstiltak og noen av våre prosjekter har måttet utsettes 
eller ikke gjennomføres. Kulturminnedagen som er vårt største arrangement, måtte avlyses i 
«siste fase». 
 
Vi har i perioden allikevel hatt en viss aktivitet gående og det har blitt arbeidet med fremdrift 
i flere prosjekter uten at vi har sammenkalt til dugnader, fellesmøter eller forsamlinger.  
Fremdriften har vært utført som enkeltpersons initiativ, planlegging i små grupper (når det 
har vært tillat), oppfølging av pågående prosjekter som søknader, regnskap, planlegging og 



 
 

innkjøp. Således i periodene uten smittevernstiltaks har kystlaget holdt en viss aktivitet 
gående. 
 
I periodene vi hadde mulighet til å «holde åpent» hadde vi vanlig godt oppmøte med kaffe 
og vafler over en god prat og ideutvekslinger. Gjennomsnittlig oppmøte er 6-8 personer. Vi 
har ikke registrert noen nye medlemmer i perioden. 
 
Året startet med covid nedstenging frem til 6. mai 2021. Etter oppstart ble det fokusert på 
følgende aktiviteter: 
 
✓ Sliskeslippen. Mangfoldige oppgaver og mange personer i dugnad 

✓ Sommerfest. 

✓ Restaurering av pram 

✓ Lagskvelder 

✓ Prosjekt med kunstneren Elly Stormer Vadseth, som et ledd i rekruttering 

✓ Vedlikehold av isstabel prosjektet, rydding og beskjæring av vegetasjon rundt 

✓ Planlegging /forberedelser til Kulturminnedagen (avlyst uken før planlagt arrangement) 

✓ Tømmerhogst i skogen (eiketømmer til sliskeslippen) 

✓ Vedlikehold generelt og reisverket til grindabygget spesielt 

✓ Årsmøteplanlegging, valg og administrasjon 

✓ Vervekampanje på butikken. 

Dugnadsaktiviteten ble noe redusert pga. nedstengingsperioder og ble for perioden 
registrert med 433 timer fordelt på 32 dugnader. Det ble innført en ny nedstenging av vår 
aktivitet den 9. desember 2021. 
 
Nærsnes, 5. mai 2022 
 
 
Knut Magnus Myrvold Frank Nicolaisen   Asgeir K. Svendsen 
      (leder)         (nestleder)       (styremedlem) 
 
Lars Kvande   Anne Efjestad   Viktor Iversen 
(styremedlem)   (styremedlem)  (varamedlem) 
 

Rune Jørgensen   
     (varamedlem)  
 
 
 
 



 
 

 
 



 
 

ARBEIDSPLAN 2021 

 
Nr. Oppgave/Aktivitet Ansvarlig 

01 Oppdatere og vedlikeholde Nærsnes Kystlags nettsider og side på Facebook  Asgeir 

02 Videreføre Kulturprosjektet Isstabel.  Ragnar, 
Victor 

03 Gi informasjon til medlemmer, Forbundet Kysten, nabokystlag og IOKS Asgeir, 
Frank 

04 Delta på landsmøte / landsdekkende kystlagsseminar Styret 

05 Vedlikehold av Wichmann   

06 Vedlikehold av Sliskeslippen  

07 Videreføre kurs, Fenderkurs Styret 

09 Arrangere Kulturminnedagen (20 års jubileum) Styret 

10 Opptre som Høringsinstans for Asker kommune Styret 

11 Avholde årsmøte 2020 Styret 

12 Gjennomføre 5 styremøter Styret 

13 Sørge for kopi og distribusjon til styret av dokumenter fra Forbundet KYSTEN Asgeir 

14 Oppdatere informasjon på vegg ved slippen Styret 

15 Nærsnes kystkultursenter, inkludert nytt havnekontor  Anne, 
Knut, 
Asgeir 

16 Arrangere sommeravslutning og juleavslutning. Styret, 
Anne 

17 Sikre vinteropplag på sliskeslippen Lars 

18 Arrangere ny tur med kystlaget Styret 

19 Innkjøp av nødvendig dugnadsverktøy Knut 

20 Delta på Strandryddedagen  
 

21 Utvide tilbud til barn og ungdom Styret 

22 «Fra fjord til bord» - torsketungeaften, makrellaften? Styret 

23 Arrangere filmkvelder (eks. «Att angjøra en brygga») Styret 

24 Bedre informasjonsflyt til medlemmer, inkludert e-post register, SMS! Styret 

25 Styrke samarbeid med andre foreninger Frank 

26 Dokumentasjon av historien – det lages lokalhistorie i wikipedia Vicktor 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Valgkomiteens innstilling  

 

 
 
Valgkomiteen 
Erik Johansen og Jonny Nikolaisen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

        
 

 

 

REFERAT FRA ORDINÆRT ÅRSMØTE 

 
Tid: Tirsdag 24.05.2022 kl. 19.00 

Sted: Havnekontoret til kystlaget 

 

Styreleder Knut M. Myrvold åpnet møte og ønsket alle velkommen til kystlagets årsmøte i 

Havnekontoret. Han overlot deretter ordet til Asgeir K. Svendsen som gjennomgikk de 

enkelte saker på dagsorden, på både en effektiv og informativ måte. 

 

I alt talte årsmøte denne gang 18 deltakere.  

 

DAGSORDEN 

 

9. Valg av ordstyrer og referent 

10. Godkjenning av innkalling og saksliste 

11. Styrets årsberetning for 2021 

12. Regnskap for 2021 

13. Arbeidsplan for 2022 

14. Budsjett for 2022 

15. Valg av styre, valgkomite og revisor 

16. Innkomne forslag 

 

REFERAT 

 

1. Valg av ordstyrer og referent 

 

Asgeir K. Svendsen ble valgt til ordstyrer og Lars Kvande ble valgt til referent. 

 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

 

Innkalling var på forhånd distribuert til alle medlemmer (pr. e-post og Posten) Innkalling og 

saksliste ble godkjent. Møte ble lovlig satt. 

 

3. Styrets årsberetning for 2021 

 

Styrets årsberetning ble gjennomgått og godkjent. 

 

4. Regnskap for 2021 

 

Regnskapet for Nærsnes kystlag ble presentert muntlig ved Asgeir. Det var ingen 

innvendinger til regnskapet, som ble godkjent som fremlagt. Revisor har gjennomgått alle 

bilagene og funnet disse og regnskapsføringen i «skjønneste» orden. 

 



 
 

5. Arbeidsplan for 2022 

 

Denne planen gjennomgås i styremøter for å sikre kontinuitet og oppfølging i styrearbeidet. 

Oppdatert plan vil bli utarbeidet. 

 

6. Budsjett for 2022 

 

Asgeir gjennomgikk forslag til budsjett for 2022. Budsjett ble godkjent.  

 

7. Valg av styre, valgkomite og revisor 

 

Styrets sammensetning ble som foreslått av valgkomiteen.  

 

 
 

Valgkomiteen - Erik Johansen og Jonny Nicolaisen 

 

8. Innkomne forslag 

 

Forslag om å bytte dugnadsdag/møtedag fra torsdag til onsdag. Dette behandles i eget 

styremøte. Flere synspunkter på dette ble gitt i møte. 

 

Skal vi invitere Kulturminnefondet til kulturminnedagen? Dette behandles i eget styremøte. 

Oppfattes som et positivt initiativ. 

 

Anne gav en orientering om Kommuneplanens arealdel. 

 

Etter årsmøte presenterte Elly Stormer Vadseth sitt kunstprosjekt fra Nærsnesbukta som er i 

samarbeid med kystlaget. Prosjektet er rettet mot barn på Nærsnes skole som samarbeider om 

dette. Prosjektet er gjort mulig med flott økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.  

 

Nærsnes, 24.05.2022     Lars Kvande - referent 


