
Årsmøte i  
Kystlaget Trondhjem 2021 

 

Tirsdag 23. mars kl 1800 på Pirsenteret (Auditorium A200).  
 

Auditoriet har fastmonterte seter og kan ta 100 personer innenfor dagens 
smittevernregler. Påmelding på Hoopla: 
https://fosenkaia2019.hoopla.no/sales/1904754408 
Skriv inn følgende kampanjekode for registrering: Kystlaget-Trh  

 
Saksliste: 

1. Konstituering  
a) Godkjenning av innkalling og saksliste 
b) Valg av ordstyrer 
c) Valg av referent 
d) Valg av 2 protokollunderskrivere 

2. Årsmelding for 2020 
3. Årsmelding fra aktivitetsgruppene *) 
4. Årsregnskap for 2020 
5. Arbeidsplan for 2021 
6. Budsjett for 2021  
7. Innkomne forslag: 

a) Nedleggelse av Båtbyggergruppa (Vedlegg 1) 
b) Opprettelse av ny Seilgruppe i Kystlaget (Vedlegg 2) 
c) Aksjekjøp i AS Fosenferja (Vedlegg 3) 

8. Valg: Følgende står på valg ved Årsmøtet 2020: Høvedsmann, Skrivar, 
Stuert, Kaibas-vara, Revisor, Studiekontakt, og ett nytt medlem til 
valgkomiteen. (se valgkomiteens innstilling, Vedlegg 4). 

 
Årsmøtepapirer legges til gjennomsyn på Gulskuret og på www.kystlaget-
trh.no/om-oss/arsmote/ torsdag 4. februar 2021.  
Vedtektene for kystlaget finnes på www.kystlaget-trh.no/om-oss/vedtekter/ 
 
*) En representant for hver gruppe får ca. fem minutter til orientering om 
aktiviteten i året som gikk. 
 

Velkommen! 
 
Egil Eide 
Høvedsmann 
 
NB: Generalforsamling for Stoksundferja AS blir avholdt umiddelbart etter 
årsmøtet i Kystlaget Trondhjem (separat innkalling kommer 1 uke før). 



Vedlegg 1 (til Sak 7a): Nedleggelse av Båtbyggergruppa 
 
Forslagsstiller: Båtbyggergruppa v/Bao Quoc Le og Aksel Jørgensen.  
Årsmøtet i Båtbyggergruppa den 20. januar 2021 vedtok å fremme følgende forslag til 
Årsmøtet i Kystlaget Trondhjem:  
 
Forslag til vedtak: «På grunn av manglende aktivitet i Båtbyggergruppa i flere år, besluttes 
det å legge ned gruppa og overføre gruppas midler til Kystlaget Trondhjem.» 
 
Styrets anbefaling: Styret anbefaler forslaget. 
 
 
  



Vedlegg 2 (til Sak 7b): Opprettelse av ny Seilgruppe i Kystlaget Trondhjem 
 
Forslagsstiller: Nyoppstartet seilgruppe ved stiftelsesmøte 3. februar 2021 (se referat 
nedenfor). 
 
Forslag til vedtak: «Den nystartede Seilgruppa med vedtekter (vedlagt) godkjennes som 
undergruppe i Kystlaget Trondhjem» 
 
Styrets anbefaling: Styret anbefaler forslaget om å godkjenne Seilgruppa som undergruppe i 
Kystlaget Trondhjem. 
 
Møtereferat fra stiftelsesmøte 3. februar 2021 
Konstituerende møte 
- Tilstede: Bao Quoc Le, Aksel Jørgensen, Ivar Soknes og Ola Eiken 
- Saker: 
• Formulere formålet og vedtektene for gruppa. 
• Valg av styret 
• Lage medlemsliste 
• Lage oversikt over seilbåtene i kystlaget. 
Referat: 

- Gruppa skal være en ren stimuligruppe, hvor vi jobber med å inspirere kystlagets 
medlemmer til å seile med sine båter. Vi skal skal ikke ha kontigent. 

- Medlemmer: alle medlemmer i Kystlaget kan bli medlem. 
- Medlemsfordel: medlemmer i gruppa får 1. prioritet til å være med hvis båtene er fulle. 
- seile hverandres båter. Vi vil jobbe offensivt med å inspirere medlemmer med seilbåter til 

å bli med å seile. 
- Medlemmer: Jon Ellingsen, Halldor Olafsson, Ivar Soknes, Tim Redfield, Aksel 

Jørgensen, Ola Eiken, Kjetil Sildnes og Bao Quoc Le 
- Styret blir bestående av Høvedsmann Bao Quoc og Halskar Aksel Jørgensen. 
 

 
Vedtekter for Seilgruppa i Kystlaget Trondhjem 
Vedtatt på Seilgruppas konstituerende møte 03.02.2021.  
§ 1 Navn og tilholdssted  

1.1 Navnet er Seilgruppa i Kystlaget Trondhjem. 
 

1.2 Seilgruppa har Fosenkaia i Trondheim som sitt tilholdssted og er ei direkte undergruppe 
av Kystlaget Trondhjem.  

§ 2 Formål 

2.1 Gruppa skal utvikle interesse for og engasjement rundt seiling og rigging med 
tradisjonsbåter og ivareta og utvikle medlemmenes interesser i den sammenheng.  
Gruppa skal gjennom kursvirksomhet og praktisk seilerfaring formidle kunnskap om 
seil og seiltradisjoner ved bruk av de forskjellige typer båter som har tilhørighet på 
Fosenkaia. 

 
2.2 Bidra til å opprettholde og utvikle Fosenkaia som et sted i Trondheim til å kunne ivareta 

norske tradisjonelle seilbåter som er representative ved hensyn til type, funksjon og 
historisk tidsperiode, i samarbeide med Kystlaget og andre kystlag der dette er naturlig. 



 
2.3 Inspirere til at medlemmenes seilbåter brukes i tråd med kystlagets og seilgruppas 

formål. 
 
2.4 Arbeide for et inkluderende, hyggelig og sosialt miljø i og rundt gruppa på Fosenkaia. 
 

§ 3 Medlemsskap 

3.1 Medlemmer i Kystlaget Trondhjem kan bli medlem av gruppa.  
 
3.2 Ved bruk av Kystlagsmedlemmers private båter og lagsbåter kan mannskap påregne 

seilingsavgift. 
 
3.3 Gruppas medlemmer følger Kystlaget Trondhejms vedtekter og de til enhver tid 

gjeldende Regler for Fosenkaia.  
 
§ 4  Ledelse 

4.1 Årsmøtet er gruppas høyeste myndighet.  
 
4.2 De løpende aktiviteter ivaretas av styret for seilgruppa som velges av Årsmøtet. Styret 

består av Høvedsmann, Halskar, og eventuelt ett styremedlem. Styret har ansvar for drift 
av gruppa og fører medlemsliste. 

 
§ 5 Årsmøte 

5.1 Årsmøtet avholdes senest 1. februar og innkalles skriftlig senest 2 uker i forveien.  
 
5.2 Forslag til årsmøtesaker må være Styret i hende minst en uke i forveien som gjør det 

tilgjengelig for alle medlemmer sammen med årsmelding og regnskap senest 1 uke før 
Årsmøtet. Årsmelding skal sendes til styret for Kystlaget Trondhjem. 

 
5.3 Årsmøtet skal behandle: 
 

1. Årsmelding 

2. Økonomi, regnskap, budsjett 

3. Arbeidsprogram 

4. Innkomne saker 

5. Valg 

5.4 Ekstraordinært årsmøte avholdes om 1/3 av medlemmene krever det. Innkallelse som 
ved ordinært årsmøte. 

 
§ 6 Valg 

6.1 Gruppas styre velges av Årsmøtet. 
 
6.2 Gruppas styre velges for to år. Leder og nestleder skal være på valg annen hvert år. 



Vedlegg 3 (til Sak 7c): Aksjekjøp i AS Fosenferja 
 
Forslagsstiller: Styret for Kystlaget Trondhjem 

Høsten 2020 kjøpte en gruppering tilknyttet Kystlaget Trondhjem ferga «M/F Pielinen» (ex 
«M/F Holger Stjern») med formål å bringe fartøyet hjem til Trondheim som et veteranskip og 
flytende kulturminne.  Kystlaget Trondhjem ble i den forbindelse tilbudt å kjøpe en aksjepost 
på kr 10.000 i det nystartede aksjeselskapet AS Fosenferja som står som eier av ferga. Styret 
for kystlaget takket ja til dette tilbudet og eier med dette 1/18 av selskapet.  Styret for kystlaget 
ønsker å legge fram dette aksjekjøpet til Årsmøtet for endelig godkjenning. 

Forslag til vedtak: «Årsmøtet i Kystlaget Trondhjem godkjenner at kystlaget gjennom 
aksjekjøp får en eierandel i AS Fosenferja.» 

  



Vedlegg 4 (til Sak 8): Valgkomiteens innstilling 

 

 


