Styrets årsberetning 2021
Loggen Kystlag er et lokallag av Forbundet Kysten og skal arbeide i overensstemmelse med
Forbundet KYSTENs formålsparagraf, vedtekter og planer for øvrig. Det skal legges særlig
vekt på bevaring og allmenn bruk av:
•
•
•

Tradisjonelle fartøyer, bygninger, anlegg og kystmiljø for øvrig som er særegne for
Loggen Kystlags distrikt.
Håndverksmessige og andre kulturelle tradisjoner innen næring, sjømannskap,
livsform og lignende som har lokal tilknytning.
Samarbeide med lokale museer, foreninger og lignende, samt skoler om aktuelle
kulturvernoppgaver. Loggen kystlag skal samarbeide med Forbundet KYSTENS
landsstyre, arbeidsutvalg og sekretariat når det er naturlig og nødvendig.

Loggen kystlag holder til på Tønsberg Kystkultursenter og er ansvarlig for drift. Alt arbeid
av Loggens medlemmer på senteret foregår på dugnad. Arbeidet i Loggen er organisert i
forskjellige grupper, flere medlemmer er med i flere grupper.
Nøkkeltall: Ved utgangen av 2021 hadde Loggen Kystlag 346 medlemmer.
Dugnadsaktiviteter har vært begrenset i 2021, og antall dugnadstimer for gruppene
samlet kan for 2021 ikke oppgis. Det har vært opp til den enkelte gruppe å organisere
sine aktiviteter i tråd med de til enhver tid gjeldede smittevernregler.

Loggen Kystlags styre og verv i 2021:
Arne Steinsbø, leder
Erik Eliassen, nestleder/kai
Anne Greta Reklev, økonomi
Åse Camilla Krager, sekretær
Anne Kate Jensen, styremedlem/kystkultur
Pål Otto Hansen, styremedlem/kystkultur
Eli Ulriksen, styremedlem/kystkultur
Hans Olaf Marthinsen, styremedlem/Berntine
Sverri Jensen, styremedlem/slipp

Medlemmer fra Loggen Kystlag i Stiftelsen Tønsberg Kystkultursenter:
Valgt medlem fra Loggens årsmøte: Arne Steinsbø.
I tillegg er representert Petter Gran (leder), Per Torpengen, Eli Ulriksen
(styremedlemmer) – valgt/oppnevnt av Stiftelsen.

Medlemmer fra Loggen Kystlag i Tønsberg Maritime Kulturforum
Arne Steinsbø.

Styret som ble valgt på Loggen Kystlag digitale årsmøte 2021, har hatt 6 styremøter i
2021.

Aktiviteter
Denne gang vil det ikke bli utarbeidet årsberetning for den enkelte gruppe da det i 2021
har vært begrenset aktivitet, samlet sett, i forhold til et normalt år. Allikevel har det blitt
utført mye dugnadsarbeid. Faste vedlikeholdsarbeider o.a. har blitt fulgt opp på
kystkultursenteret, inkludert på ishavsskuta Berntine, og mange stilte opp for å legge
ferdig dekke på fundamentet til Reperbanen. Slippen har hatt full aktivitet under hele
pandemien. «Småbåtene» har blitt ivaretatt og verkstedet har stilt opp under hele
perioden med anskaffelse og istandsettelse av arbeidsbåt, gjort kranen operativ og vært
support for andre. Det har blitt produsert håndverksprodukter for salg, og det ble
gjennomført julemarked. Loggen Kystlag har også ansvar for å drive to kystledhytter, og
også i 2021 ble det utført dugnader i den forbindelse. Sosiale arrangementer ble det
imidlertid lite av, og dette rammet Krambua med kafévirksomheten, Shantykoret og vår
sanggruppe «Ankerdrammen» spesielt hardt – 2021 var ikke året for festmiddager,
sangøvelser og konserter.
Håpet for 2022 er at aktiviteter gradvis vil ta seg opp igjen, tilbake til normalt nivå i løpet
av året.
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