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Arbeidsprogram 2022 

 
Aktiviteten i Bragdøya kystlag blir i hovedsak ført videre i 2022. Samfunnet er stort sett 

åpnet opp og smittesituasjonen rundt Covid-19 er mindre usikker, men ikke helt avklart 
ennå. Vi må være åpne for at det kan komme en ny smittebølge som kan påvirke 

muligheten for å gjennomføre enkelte aktiviteter og arrangement. 
 

Styret vil trekke fram følgende satsingsområder: 
 

• Innarbeide forbundet KYSTENs bærekraftstrategi 2021 – 2031 i drift og 
aktiviteter 

• Planlegge og gjennomføre KYSTENs landsstevne 2022 

• Ta en aktiv rolle i regionen i forhold til innskrivningen av de nordiske 
klinkbåttradisjoner innskrevet på UNESCOs representative liste over 

menneskehetens immaterielle kulturarv 

• Videreutvikle samarbeid med skoler, utdanningsinstitusjoner og 

organisasjoner 

• Utnytte samarbeidet med skoler og andre organisasjoner til å rekrutter aktive 

medlemmer 

• Formidle et aktivt kystfriluftsliv gjennom økt bruk av ro- og seilsjekter, og 

bidra til å formidle kystkulturen gjennom kystleden og båtruter 

• Fokus på forvaltning og bruk av båter og fartøy, spesielt fokus på de vernede 

båter og fartøy 

• Heve kompetansen om tradisjoner og håndverk gjennom arbeid og økt 

kursvirksomhet 

• Utvikle system for bestilling av overnatting og billetter til arrangement og 

båtruter 

• Få på plass en forutsigbar ordning i forhold til traktering, fortrinnsvis basert 
på frivillige 

• Utvikle gården og gårdsanlegget med fokus på kulturelt og sosialt innhold 

• Tiltak for å bedre forholdene for frivillige 

• Arbeide videre med elektrisk fremdrift i våre båter 

 
 

1. Styret og ansatte – arbeid og drift Mål/frist 

Styrets møter - Årsmøte gjennomføres i henhold til 

vedtektene 
- Styremøter avholdes jevnlig 

- Styreseminar gjennomføres 
- Arbeide med en ny visjon og strategi 

 

Innen 31. mars 
Normalt ett i måneden 

Inntil 2 i året 
Hele året 

Ansatte - Ansette båtfører/fartøysjef til M/B Høllen 

- Øke stillingen til daglig leder til 
- Styrke bemanningen av kontoret ut 

sommersesongen 
- Bemanne småbåtbua/kultursenteret med 

Innen 1. mai 

Hele året 
 

Vår/sommer 
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ungdom i sommersesongen 

- Bemanne sommerkafeen 

Innen 1. juni 

Innen 1. juni 

Økonomi - Opprettholde nivået på driftstilskudd fra 

fylket og kommune 
- Vurdere muligheten for tilskudd fra 

eksterne på alle planlagte prosjekt 
- Sikre en stabil inntekt på båtbygger 

tjenester 
- Øke inntektene på båter, både 

passasjertransport og andre tjenester 

 

Fortløpende 
 

Fortløpende 
 

Min. 800.000 
 

Min. 20 % økning 

HMS - Øke bruken av HMS systemet 
- Lovpålagte sikkerhetsstyringssystemer 

knyttet til båter med passasjersertifikat 

følges opp 
- Innarbeide Forbundet KYSTENs 

bærekraftstrategi i drift og 
medlemsaktiviteter 

Min. 10 avvik innmeldt 
og behandlet 

 

Fortløpende 
 

 
Fortløpende 

Samarbeid, 

møter og 
representasjon  

- Opprettholde deltakelse i det kommunale 

Styret for Utvikling av Bragdøya 
- Opprettholde deltakelse i Kulturgruppen 

Thaulows hus, Forbundet KYSTEN, Agder 
fylkeskystlag, Norsk forening for 

fartøyvern, Agder kystbeitelag og Norsk 

Fyrhistorisk forening 
- Utvikle samarbeidet med Kystverket 

- Utvikle samarbeidet i Kystled Sør 
- Utvikle samarbeidet med Vest-Agder -

museet 
- Opprettholde samarbeidet med Møvig 

skole 
- Utvikle samarbeidet med UiA 

Fortløpende, min. 

2 møter 
 

 
 

 

Fortløpende 
Fortløpende  

Min. 2 møter 
 

Min. 2 møter 
 

Fortløpende 
Fortløpende 

Informasjon, 

formidling, 

utstillinger 

- Utgi nyhetsbrev 

- Formidle kunnskap om bruk av 

tradisjonelle ro- og seilsjekter. 
- Tilgjengeliggjøre kultursenteret for 

publikum 
- Utvikle Kystbiblioteket 

 
- Utstilling av tradisjonelle båter på låven 

- Formidle den Nordiske klinkbåttradisjonen 

Min. 9 utgaver 

 

Hele året 
 

Sommersesongen 
Min. 20 nye titler og 50 

utlån 
Sommersesongen 

Min. 2 prosjekt 

Arbeids-
prosjekter 

- Tilrettelegge for arbeidsprosjekt og 
gjennomføring av arbeids-/språk praksis 

 
Fortløpende 

 
 

1. Medlemsaktiviteter 

Faste - Medlemskveld tirsdag Hele året 
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medlemstreff - Innhold (foredrag/tema) på medlemskvelder 

- Transport av medlemmer på søndag 

Min. 5 kvelder 

 
Min. 10 turer utenom 

sesong 

Grupper - Medlemsgrupper opprettes, etter initiativ fra 

medlemmene, for å ivareta et objekt eller 
gjennomføre og utvikle en langsiktig 

aktivitet  
- Prosjektgrupper/ansvarsområder opprettes 

av styret ved behov for å få gjennomført en 
avgrenset oppgave 

 

 
 

Ved behov 
 

 
Ved behov 

Aktiviteter og 

arrangementer 

- Faste arrangementer:  

Sesongåpning, høstfest, årsmøte, vet-seil, 

visetreff, julemarked, strandryddedag og 
«kom deg ut» dagen 

- Ukuleleøving, sangkvelder, 17. mai, St. 
Hans, rolivsturer, overnattingsturer til 

Grønningen fyr og turer med de store 
båtene 

Tidfestes terminliste 

 

 
Gjennomføres 

 
 

 
Gjennomføres 

Dugnad  - Vår- og høstdugnad 

- Søndagsruter og skyss ved arrangementer 
- Traktering, kafé og kjøkkendrift 

- Vedlikehold båter og anlegg 

Tidfestes terminliste 

Ved behov 
Ved behov 

Ved behov 

Kurs - Lage halvårlige kursplaner 

 
- Utfordre medlemsgruppene på å melde inn 

behov for kurs 

Innen 15. januar og 

15. august 
  

Fortløpende 

Vertskap - Vertskap Bragdøya, Grønningen og Oksøy Innen 1. juni 

Dyrehold og 

dyrking 

- Villsaudriften gjennomføres forsvarlig og i 

henhold til forskrifter 
- Det tilrettelegges for dyrking på 

Hjemmejordet 

 

Hele året 
 

Innen 1. mai 

 

 

2. Skyss, kafe og utleie 

Transport - Rutetilbudet fra Lumber og sommerrutene 
opprettholdes 

- Kapasiteten for transport av barnehager, 

skoler, Barnas øy, arbeidsprosjekt osv. 
opprettholdes 

- Utrede rutetilbud til kulturhistoriske 
destinasjoner i samarbeid med andre 

aktører 
- Gjennomføre kulturhistorisk båtrute med 

M/B Høllen 4 dager i uka i 
sommersesongen 

 
Hele året 

 

 
Hele året 

 
 

Innen 1. juni 
 

 
Juni – august 
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- Det tilbys lørdag og søndagskyss.  April – september. 

Avhengig av 
ekstern finansiering 

Kafe - Åpen sommerkafe tirsdag til søndag Juni - august 

Utleie - Disse lokaler/bygg er tilgjengelig for utleie: 
Saltebua, Thaulows hus, Gerrards villa, 

Hytteleiren, Grønningen fyr, Dokkestua, 
Jordbærbua, losshuset på Oksøy 

- Innføre bookingsystem med mulighet for 
online reservasjon 

 
 

 
Mai - september 

 
Innen 1. oktober 

 
 

3. Bygg, anlegg og uteområder 

Nybygg - Kjøkkenutvidelse, ferdigstilles 
- Låven, ferdigstilles 

- Naust Bredalsholmen, oppstart 
- Nytt døgntilgjengelig WC 

1. juni 
1. juni 

1. mars 
I løpet av året. 

Avhengig av 
ekstern finansiering 

Drift og 

vedlikehold 

- Vedlikeholdsplaner utarbeides for alle bygg 

og anlegg 

 

1. november 

Brygger og 

uteområder 

- Vedlikeholdsplaner for brygger, veier, 

strand, jorder og turløype 

 

Årlig 

 
 

4. Båter 

Nesebuen - Ferdigstilles og tas i bruk 1. juni 

Pil - Ferdigstilles og tas i bruk 1. juni 

Dagmar - Ligger i Odderøya museumshavn i 

sommersesongen når ikke i bruk 
- Tilgjengelig for medlemsbruk og prosjekt 

 

1. juli 
Hele sesongen 

Lister  - Tilgjengelig for medlemsbruk og prosjekt Hele sesongen 

Andre båter - Grimstadsjekta, Therese, Prikken, Hesten 
og Rannøy er i god stand og klar for 

utstilling og bruk 

 
 

Hele sesongen 

Småbåter - Utlån til besøkende på Bragdøya. 
- Båter på Pers brygge for utlån. 

- Båter i Nodeviga for utlån 

Min. 5 båter 
Min. 2 båter 

Min. 3 båter 

MS Bragdøya 

Bragdøyabåten 

- Holdes i drift 

- Holdes i drift 

Hele året 

Hele året 

MB Høllen - Grundig tilstandsvurdering utarbeides 
- System for historisk og teknisk 

dokumentasjon innføres 
- Sommerrute gjennomføres 

15. mars 
 

I løpet av året 
Sommersesongen 

Mannskapsbåt - Holdes i drift Hele året 
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Napp, Uttern 

og Bentsen 

- Ny motor til mannskapsbåten. Elektrisk drift 

vurderes 

 

1. november 

Odderøya 

museumshavn 

- Administrere utlån av båtplasser reservert 

for trebåter etter avtale med VA-museet 
 

Sommersesongen 

 


