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Loggbladet 10 2022
Info til medlemmer

Rykende f erskt  - etter at nedenstående ble skrevet og før dette "går i
trykken": Gratulerer alle sammen - Loggen Kystlag T ønsberg har f ått
"Kystlagsprisen" ! "Prisen deles ut årlig av Forbundet KYSTENs landsstyre til det
kystlaget som har utmerket seg spesielt i arbeidet for kystkulturen i året som
gikk" .  Les mer på Forbundet KYSTENs nettside, under "nyheter", eller på
Facebook (Forbundet Kystens eller vår egen), der står bred beskrivelse. 

Prisen blir vanligvis delt ut på landsmøtene, som er annen hvert år og alternerer
med det landsdekkende kystlagseminaret, men landsmøtet ble avholdt digitalt
i 2021 og derfor var det utdeling på seminaret i helgen.

Lederens hjørne
Hei alle nåværende og f remtidige medlemmer av Loggen.

Håper dere alle har hatt en f in påske. Våren og båtpussen er endelig i emning. Vi
har lysere og varmere dager med mer uteaktivitet.

Vi starter årets vår-dugnad over 2 dager den 3. og 10. mai, og som dere ser mer
om lenger nede i bladet.

Vi har fått på plass ny småbåt-brygge som snart er klar til bruk, vi har ny arbeids
båt, «Båsen II», som er satt i stand og viser seg å fungere svært bra. Der har
«Verkstedgutta» gjort en fantastisk jobb.

De 4 prammene som vi gir til Re, Greveskogen, Færder og Nøtterøy
videregående skoler, er klar for sjøsetting og prøveroing.

Den store ro-konkurransen mellom skolene blir onsdag 15 juni.

Vi håper på stor aktivitet på området denne dagen og kvelden, ikke bare av
skolens elever og ansatte, men også andre skuelystne. Dette er en konkurranse
som vi vil gjenta årlig. Det vil komme mer om dette senere i media.

Vi ser frem til en trivelig sesong med mange hyggelige aktiviteter.

Mvh. Arne Steinsbø, Leder Loggen Kystlag Tønsberg

Idédugnad
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Det møtte over 60 til idédugnad, etter f lott jobbing i gruppene. Det ble
fremlagt mange gode innspill og forslag. Status er at rapport er skrevet og det
jobbes med prioriteringer fra styrets side før presentasjon ut til gruppene igjen
på en tirsdagskveld. Det er mye stoff  vi må behandle på god måte. Noen
innspill er vi allerede i gang med å følge opp - som behov for en intern
medlemsplattform for informasjon, i tillegg til dette Loggbladet. Medlemmene
ønsket muligheter til å spre informasjon fort og greit på tvers av gruppene -
som en intern Facebookside. Det kommer! 

Medlemsliste og epost lister

Medlemsregister

Medlemsregisteret for Loggen Kystlag er i databasen på Forbundet Kysten. Vi
har aksess til databasen og kan hente ut medlemslister, samt oversikt over
endringer.

Personer kan selv melde seg inn på web siden for innmelding.

Kontaktpersoner i Loggen Kystlag kan endre informasjon i medlemsregisteret,
men ikke melde personer ut.

Personer kan meldes ut ved melding til kontaktperson i Forbundet Kysten.
Personer som ikke betaler medlemsavgift blir også f jernet fra
medlemsregisteret.

Epost lister

Ny lov om behandling av personopplysninger ble vedtatt 15. juni 2018 og trådte i
kraft 20. juli 2018. Den nye loven gjennomfører EUs personvernforordning (GDPR)
i Norge og gjør personvernforordningen til norsk lov. For å overholde loven kan
Loggen Kystlag ikke sende ut eposter til medlemmer direkte, men må benytte
et epostsystem som overholder GDPR. Dette innebærer blant annet at
mottaker av epost kan melde seg av ytterligere eposter (såkalt «unsubscribe»).

Loggen Kystlag har derfor en kopi av medlemsregisteret i et slikt system
(Mailerlite) og bruker det til utsendelse av eposter. Denne kopien av
medlemsregisteret blir manuelt avstemt mot det off isielle
medlemskapsregisteret hver måned.

Noen spam filter kaster eposter fra Loggen Kystlag. Det er derfor å anbefale at
man legger inn epostadressen «post@loggenkystlag.no» som sikker avsender i
spam filter oppsett.

Merk at i Forbundet Kysten kan man være medlem uten å oppgi epostadresse.
De personen som ikke har oppgitt epostadresse kan vi naturlig nok ikke kunne
nå med eposter. Vi oppfordrer alle til å registrere seg med epostadresse i
medlemsregisteret.

http://www.kysten.no/
https://kysten.no/bli-medlem
https://www.mailerlite.com/
mailto:%C2%ABpost@loggenkystlag.no%C2%BB


I epost systemet kan vi også knytte personer til grupper. Vi benytter dette til
utsendelse at eposter til mindre grupper, som for eksempel de som skal ha
invitasjon til middag på tirsdag.

Det er mulighet til å lage f lere undergrupper dersom det er behov for
utsendelse av eposter til definerte grupper. Oppdatering av hvem som er i
hvilke grupper er manuelt.

Har du spørsmål, kontakt Paul Fredriksen på post@loggenkystlag.no

Kystled
Loggen kystlag har ansvaret for vedlikehold og tilsyn på kystledhyttene
Startbua og Ildverket. Startbua har to senger og ligger på moloen i Sandøsund
på Hvasser. Ildverket ligger på øya Ildverket og har plass til 5. Oslofjorden
Friluftsråd (OF) står for utleie. Begge hyttene er veldig populære. Gå inn på
https://www.oslofjorden.org/hytteoversikt/ for å se på alle hyttene i den
fantastiske kystleden.

På Ildverket  har vi i f lere år jobbet med å få ny utedo og bod. Endelig er
byggetillatelsen i orden, og Kyst- og Sjøservice AS skal gjøre jobben med å rive
det gamle og sette opp en kombinert do og redskapsbod. Vi håper at det lille
bygget står klart til åpning for gjester, 13.mai.Kystledgruppa i Loggen har
planlagt maling av tak og vegger innvendig på vårdugnaden. I tillegg kommer
årlig klargjøring for gjester.

Startbua ble oppgradert med nytt panel, noen nye vinduer og maling både
utvendig og innvendig. Færder kommune sto for det utvendige og Loggen for
det innvendige. Nå er hytta klar for gjestene!

mailto:post@loggenkystlag.no
https://www.oslofjorden.org/hytteoversikt/


Banebakken 52

3127 Tønsberg

post@loggenkystlag.no

Nye æresmedlemmer i Loggen Kystlag Tønsberg
På årsmøtet ble det utnevnt to nye æresmedlemmer: Arne Steinsbø og Petter
Chr. Gran, ledere for henholdsvis Loggen Kystlag Tønsberg og Stiftelsen
Tønsberg Kystkultursenter. 

Vårdugnader 3. og 10. mai
Det er satt av to hele dager til vårdugnader på senteret. 

NB! Se egen epost om dette!

.. litt mer dugnad:
Det jobbes aktivt i gruppene - under er det glimt fra Møbel og tau-gruppa og
fra Krambua.

LOGGEN KYST LAG

mailto:post@loggenkystlag.no


Org.nr.: 990 425 604 Du mottok denne e-posten fordi du er
medlem av Loggen Kystlag eller har bedt

om å stå på distribusjonslisten vår..

Meld deg av

https://www.facebook.com/kystkultur
tel:990 425 604
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