ÅRSMELDING FOR SALTEN VETERANBÅTLAG
for året 2019

Året bar preg av Trondheimsturen
2019. Det ble gjort stor innsats for at
skutene skulle være i topp stand og se
velstelte ut. Etter lofotturene var
dette siktepunktet for alle. Det var
mye spent forventning da vi dro samlet
ut fra havna i Bodø.

Salten veteranbåtlags styre i 2018:
Per Reffhaug, leder, Yngve Karlsen, nestleder, Arne Andersen,
sekretær (inntil august 2019), Einar Erichsen gikk inn i
sekretærstillingen fram til Arne er tilbake, Siv Anita Værnes,
kasserer, John Ivar Olsen, styremedlem, Eirik Sollie, vara, Kjell Olav

Pedersen, vara. Yngve Karlsen, fartøysjef Blomøy, Eirik Sollie,
fartøysjef Bolga.
Valgkomite: Sverre Hermansen, Oddbjørn Jonassen.
Per Jon Olsen, revisor.
Møter,kontakt, deltakelse i andre fora:
Det er holdt 3 møter i styret og 2 medlemsmøter. Det er relativt
ofte kontakt mellom fartøysjefene og leder jevnlig gjennom året.
Mye av kommunikasjonen skjer på mail eller sms/telefon.
Vi har representanter i Tørfjorden båtforening, Straumen
båtforening, Røsvik båtforening, Norsk fartøyvernforening og i
Hjartøyas venner. Laget har etablert et samarbeid gjennom Salten
kystlag, hvor vi er medlemmer. Vi har ikke lykkes helt med å få
gjennomført det vi planla, men vi hjelper hverandre med en hel del
saker av praktisk karakter. Gjennom bekjentskaper og venner får vi
både råd og praktisk hjelp. Til sammen har vi et stort nettverk. Vi
arbeider stadig med å få kontakt med Nordland fylkeskommune. Vi
har ellers kontakt med: Vågan båt - og sjøfiskeforening under VM i
skrei, lokale tilstelninger i Sørfold, Hjartøyas venner, Kjerringøy
rorbusenter, Salten kystlag, Stiftelsen Faxsen m.fl. Det er også en
del kontakter som søker våre råd i overtakelse av båter og
organisering av lag. Det viser seg at vår erfaring er kjent og blir
brukt innen miljøet. Yngve Karlsen deltok på Fartøyvernforeningens
årsmøte i Kristiansand.
Første samlingssted ble
Krokholmen, Sør-Arnøy.
Det ble etter hvert
nokså trangt der inne og
vi fikk se mange som var
gode til å manøvrere i
trangt farvann.
Vi hjalp til der det ble
vanskelig.

Medlemsbrev og kontakt: Det har vært sendt 4 medlemsbrev
inklusiv julebrev, fra styret. Lagets hjemmeside
www.saltenveteranbaatlag.no driftes gratis av Harald Olsen,
Åvænget, Danmark. (olh@haraldolsen.dk).
Til venstre:
Webmaster var med
på langtur; Harald
Olsen.
Til høyre: Halvor
fra Telemark tok
jobben med å holde
messingen blank.

SMS, e-post, telefonsamtaler er vesentlige kontaktmetoder utenom
styremøtene og medlemsmøtene. De brukes mye.
Medlemstall: Vi må konstatere at det er en del medlemmer som ikke
betaler vår lille kontingent. To års manglende innbetaling av
kontingenten fører til at man blir strøket som medlem. Vi er så
heldige at vi har fått flere nye medlemmer og blant dem også unge
mennesker. Vi tar dem imot med stor glede. Vi teller nå 78 betalende
medlemmer.
Plan for nye medlemmer: Vårt ønske er å sponse de som ønsker å ta
utdanning vi kan ha nytte av. Lagets økonomi avgjør selvsagt mye,
men vi søker også om ekstern hjelp til slike tiltak. Sørfold kommune
har vært imøtekommende på dette området.

Merethe og Inger trives som gallionsfigurer. Fra Gjessøya.

Hele gjengen samlet på
Gjessøya. Mottakelsen var
som den pleier: Hjertelig.
Evelyn og Tor er like blide
som alltid. PÅ bildet ser vi
hvem som har bredest
hekk! Hun fikk ligge
innerst i sin opprinnelige
hjemmehavn.

Fartøyene M/S Blomøy og M/S Bolga eies og driftes av Salten
veteranbåtlag. Bevaring gjennom bruk er vår arbeidsmetode.
Bolga ligger fint ved kai på Gjessøya.
Planen var å bli med til Trondheim og
Kystenstevnet.
Turen ble avbrutt i Sandnessjøen på
grunn av sykdom. Bolga ble gått tilbake til
Megården noen dager seinere.

Lofotfisket, VM i skrei, turer på fjordene i Salten gir grunnlag for
det vanlige, årlige vedlikeholdet. Store oppgaver må vi ha tilskudd
fra det offentlige eller fra fond. Riksantikvaren fant at de ikke

kunne støtte oss dette året. Det gjorde oss bekymret fordi det er
en del oppgaver akter som burde vært løst. Nye søknader er sendt.
Det lyktes å få tilskudd til nye redningsvester fra UNI-fondet.
Dette innkjøpet er gjennomført.
«Falken» har vi foreløpig måttet gi opp. Vi hadde planer og folk, men
det hele stoppet opp på grunn av at hun ikke ble satt i sjødyktig
stand. Dette er både eier og vi leie for. Vi håper det kan komme noen
fra Sørfold og ta seg av klenodiet.
Lagets medlemmer gjør ved sin store innsats det mulig å drifte
båtene.
Vi søker mange instanser for å få midler til de årlige utgiftene til
sertifisering og til vedlikeholdsoppgaver laget selv ikke kan makte.
Norsk fartøyvernforening hjelper oss ved å kreve tilbakebetalt deler
av momsutgifter og avgifter til drivstoff. For året 2019 fikk vi
tilbake 70 % av momsutgiftene. Fartøyvernforeningen har gode
pådrivere mot storting og regjering. De tok seg av en sak vi ikke kom
lenger med: Råfisklaget og Fiskeridirektoratet tolker regler og
kommer til at Blomøy og Bolga har samme eier og skal derfor bare ha
en kvote. Vi måtte betale tilbake ca kr. 38.000 fra levert fangst.
Norsk fartøyvernforening tok saken og brakte den inn for
Fiskeridepartementet. Etter en ventetid på 6 måneder kom det et
positivt svar. Verna båter skal ha hver sin kvote på 2000 kg torsk
nord for 62 breddegrad. Dermed er saken løst, og vi kan fiske til
sammen 4000 kg torsk årlig.
Fartøyvernforeningen er god til å trykke på offentlige myndigheter.
De gir seg ikke før de har gått flere omganger!

Fra v bakerst:
Tor, Magne, Per,
Irene, Ingrid,
Arne. Foran:
Frank, Yngve,
Evelyn, Grete,
Merethe.
På kaia til
Blomøy,
Gjessøya.

Skansen, Trondheim:
Jernbanebrua åpnes til
ære for oss. 20
minutters åpning og alle
seg forsiktig inn i
kanalen.

Påvirkning: Politikere og byråkrater på alle plan forsøker vi å påvirke
ved å gi opplysninger om viktigheten i å ta vare på kystkultur
generelt og de gamle fartøyene spesielt. Noen ganger har vi uttalt
oss gjennom lokalavisen om saken. Vi ønsker fortsatt å få kontakt
med Nordland fylkeskommune. Det har vi gjort siden 2012. To ganger
har vi fått skriftlig svar. Den ene gangen svarte leder i Nordland
arbeiderparti at han syns det var bra det vi drev med. Den andre
gangen var i 2019. Da svarte fylkesråd for kultur at vi burde ha et
møte og at hun var stolt og imponert over hva vi gjorde. «Dere gjør

et viktig arbeid». Dessuten var det plan om et fellesmøte hvor
fartøyeiere, riksantikvaren og fylket skulle utvikle de nye
retningslinjene for fylkets tildeling av midler. Lenger enn det er vi
ikke kommet foreløpig. Det er resultatet av 8 års høflig bønn om
kontakt.
Viktig: Fylkeskommunen skal overta ansvaret for statlige midler til
fartøyvern fra 2020. Nettopp av den grunn vil vi gi av våre
kunnskaper om feltet. Denne viktige museale virksomheten kan ikke
overlates til noen få frivillige, men må få en større del av de
offentlige midlene. Norsk forening for fartøyvern vil at vi skal være
deres observatør i denne saken i Nordland fylkeskommune. Fra 2020
MÅ fylkeskommunen ha på plass et system for utdeling av midler til
båter i Nordland. Vi vil gjerne bli med i planleggingen, men har så
langt ikke oppnådd det vi ønsket.
For å finansiere turen til
Trondheim, måtte vi ha med
passasjerer. Det ga oss
mange trivelige stunder. Noen
var med på turen sør og reiste
heim med tog. Dermed ble det
plass til nye folk om bord. Her
er noen i full gang med fest og
moro. NB! Nypussete
bokstaver i styrhusfronten.

Samarbeidspartnere: Vi vil berømme det årelange samarbeidet med
Riksantikvaren. Våre kontakter der er interesserte i oss og gir mye
god støtte. I 2019 fikk vi ingen tildeling, men håper sterkt på å
komme i betraktning i 2020.
Sørfold kommune er en trofast støtte slik at vi kan være operative
på fjordene i Salten. I 2019 fikk vi støtte til AIS og utdanning
gjennom sikkerhetskurs. Dette gjorde at vi kunne utdanne fem
medlemmer. Saltenposten gir publikum reportasjer fra vår
virksomhet og vi får god reklame. Salten kystlag er også til gjensidig

nytte. Dette er vår billett inn til foreningen Kystens arrangementer,
bladet Kysten, kurser og faglig påfyll.
Vi har hatt et fruktbart samarbeid med Kjerringøy rorbusenter. Vi
får turer av dem og vi tar turer dit.
Fiske på Jovikskallen, tur inn Sjunkfjorden og besøk i Rørstad kirke
med omvisning er et godt opplegg.
Det er et stort nettverk som gir uttrykk for at de støtter oss i
bevaringsarbeidet. De skal vite at vi setter pris på godordene!
Vi kan ikke nevne alle som på en eller annen måte samarbeider
med oss, men vi kan takke alle hjertelig!

Helt sør i Danmark
ryktes det at vi skulle
på langtur. Harald og
Kurt fra Jylland ønskes
velkommen om bord.

Aktivitet og måloppnåelse 2019:
BLOMØY
Under fartøysjef Yngve Karlsens oppsyn blir hun tatt godt vare på.
Det er en liten lekkasje i en støyt i hekken som vi ikke klarte å få
tettet under slippoppholdet. Siden vi ikke fikk noen støtte fra
riksantikvaren eller andre til å åpne akterdekket og fjerne råte,
måtte dette utsettes til 2020. Da skal hun også få slipt dekket,
fjernet lekkasje i dekk babord akter og skiftet noen dekksplank
styrbord. Vi satser på at hun får en skikkelig gjennomgang. Søknader
er sendt.

Blomøy deltok på festival i Sjøvegan i juli før langturen sørover.
Drift: Blomøy har hatt 48 dager i drift med ca 220 passasjerer til
sammen. Bolga har hatt 18 dager i drift med 48 passasjerer. Til
sammen har båtene seilt inn brutto kr. 275.000.
Solbris og Blomøy
var kameratbåter på
hele turen sørover og
nordover på
Trondheimsturen
2019.
Yngve var los hele
turen og førte oss
gjennom de
trangeste leier og
nydelige
kystsamfunn. Dette
satte vi stor pris på.

BOLGA
Under ledelse av fartøysjef Eirik Sollie har Bolga fått gjennomført
godt vedlikehold og tilsyn i 2019. Fartøysjefen er systematisk og har
alltid ei liste med oppgaver som skal gjennomføres!
Bolga fungerer godt og er en trivelig båt å være på tur i. Vi ønsker at
hun skal bli brukt mere i tiden framover slik at hun kan tjene inn sine
vedlikeholdsmidler.
Kanon er fremdeles til oppussing. Nå hos fartøysjefen. Vi har i
skrivende stund fått midler fra Kulturminnerådet 2020 til
remontering. Nødvendige sertifiseringer er gjennomført. Det er
bestemt at 24-voltsanlegger skal sjekkes i 2020.
Det har vært nevnt at Bolga burde selges fordi vi ikke har folk nok
til å ta vare på henne. Vårt inntrykk er at dette har tatt seg godt

opp og at hun har fått en gjeng som bruker tid på å stelle og passe
henne. Det er vi glade for.
Vi har hatt Bolga i vårt eie i 14 år og hun er i god form.
Vi ligger i Støtt på nordtur. Turen
nærmer seg slutt og mannskap og
passasjerer er noe nedstemte. Det er
ro på dekket!
Store mengder inntrykk skal
fordøyes gjennom tiden som kommer
og minner skal lagres og tas fram. Vi
takker alle deltakere for masse
hygge på Trondheimsturen 2019.

Sesongbetraktninger:
Lofotsesongen begynner for oss i mars. Da har vi flere turer med god
inntjening. Dette danner grunnlaget for sliparbeid seinere på våren.
Slik også i 2019. VM i skrei er blitt fast start på sesongen og vi har
deltatt i 22 år. Oppdrag knyttet til tiden rundt VM i skrei har økt
betydelig og gir en god start. Det er flere kunder som er blitt faste
år etter år. Begge båtene deltok i VM i 2019. Vi får nå fast et
dieseltillegg i godtgjørelsen for deltakelse. Dette er et resultat av
at vi la trykk på Vågan båt- og sjøfiskeforening om økning av
godtgjørelsen som hadde stått stille i flere år mens dieselprisen
hadde økt mye.

M/S Falken.
I løpet av 2019 skjedde det nærmest ingenting med Falken.
Mekaniker som skulle gjøre nødvendige reparasjoner, tok ikke tak i
saken. Dermed regnes hun som ikke sjødyktig og vi kan ikke overta.
Vårt håp er at noen i Sørfold som også kan skru, ser det likt å overta
båten. Falken bør tilhøre kommunen hun er bygd i.
Sjunkhatten nasjonalpark
Det har skjedd svært lite på de årene som har gått på Sørfolds side
av parken. Fra tid til annen får vi høre om planer, men noe praktisk
har det ikke kommet ut av dem så langt. Sørfold kommune har
skuffet oss på dette området. Vi håper nye politiske koster i Sørfold
kan få fortgang i planene om tilgang til parken fra Sørfolds side.
Hjartøya og Storgården:
Adkomst på en trygg måte for småbåtfolket har vært et savn et par
år siden tungbåra tok både flytebrygge (14 tonn) og landgang. Ny
flytebrygge er bygd. Den er lett fordi den skal slepes på land hver
høst. Det er ikke bygd ny landgang. Arbeidet er lagt ut på anbud
dette året. Det er få som vil påta seg jobben. Det er vesentlig leder
Henriette Hansen som gjør søknadsjobben og sørger for
dugnadsarbeid. Når det blir lett å komme i land og ligge godt ved ny
flytebrygge, vil helt sikkert båtfolket ta i bruk muligheten. Vi kan slå
fast at mange vil besøke øya og benytte havna.
Den kulturelle skolesekken:
Den store strandryddingsturen vi hadde i juni, endte med at
skolemyndighetene i kommunen vil ha oss med i prosjektet «Den
kulturelle skolesekken». Vi har sagt ja og ser fram til nytt
samarbeid.

Sjøfartsdirektoratet kommer stadig med nytt innen regelverk og
forskrifter. Norsk fartøyvernforening følger med og passer på at
ikke de verna båtene må gå i opplag på grunn av nye forskrifter. Vi
har påvirket gjennom å svare på undersøkelser og statistikker. Det
var lovet ny forskrift i 2019 for båter med maksimalt 12
passasjerer. Denne forskriften kommer i 2020.

Ho e vakker når
ho e stivpynta!

Medlemspleie:
4 medlemsbrev, tre styremøter og to medlemsmøter er gjennomført.
Det ble utlyst stortur til Trondheim til alle medlemmene. Vi fikk med
oss noen, men hadde plass til flere. Vi har inntrykk av at folk har
svært mye å drive med og at mange rett og slett ikke har tid. De
fleste vil på havet i godvær, men når det kommer, skal alt mulig
annet gjøres! Vi understreker at medlemmene har mulighet for tur
når som helst båtene er ledige. Det er bare å skaffe skipper og
mannskap. Dieselutgiftene er utgiften til medlemmer.
Alle foreninger og lag som kommer igjen og igjen betyr mye for oss.
De er ofte påvirket av våre medlemmer. Medlemmene er ofte gode
ambassadører for å skaffe turer.

Medlemmene er også flinke til å skaffe nye medlemmer. Dette er vi
helt avhengige av. Det betyr alltid ny giv når nye kommer inn i
fartøyvernet.
Noen ganger kan en ny vinkel gi
nye tanker og ideer. Vi vet at
mange medlemmer har gode
ideer som ikke kommer helt
fram til styret. Vi oppfordrer
alle til å tenke sammen med oss
og gi uttrykk for oppfatninger
og forslag vi kan ha nytte av. Vi
er flinke lyttere!
En ny, enkel matrett om bord?
Noen gode praktiske råd? Små
gaver til passasjerene? Største
fisk- premie?

Inntekter: Det er en evig kamp å skaffe midler til drift og
vedlikehold av to gamle skøyter. Mange mennesker uttrykker
beundring for arbeidet vi gjør, og det varmer godt!
Det er et faktum at vi ikke kan klare oss uten offentlige tilskudd.
UNI-fondet ga oss nesten kr. 30000 i 2019 til fornyelse av vester.
Søknader for våre båter til Riksantikvaren førte ikke fram dette
året. Søknad for 2020 er sendt for begge båtene til Riksantikvaren
og Kulturminnefondet.
Siste nytt januar 2020: Bolga har fått et tilskudd på 112000 kroner
fra Kulturminnefondet like over på nytt år. Disse midlene må brukes i
løpet av 2 år. Det skal ikke bli vanskelig! het gjennom mange år. Nå
ber vi om hjelp igjen og håper sterkt på at vi kommer i betraktning.
Det er en stor frivillig innsats fra mange som er årsaken til at våre
fartøyer er i god stand og kan oppleves av unge og gamle år etter år.

Gammelt bilde. Se styrhusfronten og egnarhuset. Branum. År?

Nye medlemmer: ALLE MÅ være med på å skaffe nye medlemmer.
Det er en prioritert oppgave hvert år.
Oppfordring fra leder:
Ta venner med på tur! Ta venner med på vedlikeholdsarbeid! Hent
inn nye medlemmer! Framsnakk laget! Kom med ideer!
Vi gjentar en god setning: Ingen kan gjøre alt, men alle kan
gjøre noe!
Vår strategi: For å nå målet, som er å sikre våre flytende
kulturminner, vil vi som lag samarbeide med andre lag, redere og
skipseiere, statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og
andre ideelle organisasjoner.

Vi takke alle som har bidratt til fartøyvern gjennom året. Alt arbeid
blir satt stor pris på!
Salten veteranbåtlag ønskes et godt 2020
Mørsvikbotn januar 2019

PeR, leder.

De fleste bildene er tatt av Arne Andersen.

