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Hovedmål 1 

Bragdøya kystlag skal være en organisasjon hvor den frivillige innsatsen danner grunnlaget for 

virksomheten 

Delmål 1: BK skal være ei trygg, mangfoldig, meningsfylt og livlig havn for alle 

Tiltak Måltall Frist Ansvarlig 

Det tilrettelegges for meningsfylte 
aktiviteter for medlemmer som ønsker å 
bidra på dagtid 

Oversikten over 
dugnadsoppgaver 
er oppdatert  

Hele året Driftsleder 

Det arrangeres møte mellom 
medlemsgruppene og de ansatte 

Min. et møte 15/10 Daglig leder 

Det utnevnes en prosjektleder blant 
medlemmene ved gjennomføring av større 
prosjekt 

Prosjektleder 
utnevnes ved alle 
større prosjekt 

Hele året Styreleder 
Styret 

 
 

   

Delmål 2: BK skal jevnlig tilby relevante kompetansegivende kurs for medlemmene, samt 

foredrag med aktuelle tema 

Tiltak Måltall Frist Ansvarlig 

Det tilbys relevante kompetansegivende 
kurs for medlemmer 

Min. 20 kurs 31/12 Kursansvarlig 

Det tilbys foredrag med aktuelle tema for 
medlemmene 

Min. 6 foredrag 31/12 Programansvarlig 

Det utarbeides halvårlige kursplaner 2 31/12 Kursansvarlig 

 
 

   

Delmål 3: BK skal tilby meningsfylte sosiale og kulturelle aktiviteter og trivselstiltak for 

medlemmer hele året 

Tiltak Måltall Frist Ansvarlig 

Det arrangeres ukentlige medlemskvelder Min. 40 
medlemskvelder 

31/12 Styreleder 
Nestleder 

Det arrangeres kulturelle arrangement Min. 4 
arrangement 

31/12 Styreleder 
Arr. ansvarlig 

Det arrangeres en årlig dugnadsfest 1 arrangement Høsten Styreleder 
Arr. ansvarlig 

Det arrangeres sosiale arrangement Min. 4 
arrangement 

31/12 Styreleder 
Arr. ansvarlig 

  



    

Delmål 4: BK skal synligjøre medlemsgruppene og deres aktiviteter 

Tiltak Måltall Frist Ansvarlig 

Medlemsgruppene defineres med formål, 
mandat og kontaktperson 

Det er en 
fullstendig oversikt 
over gruppene 
tilgjengelig på 
nettsidene  

31/12 Styreleder 
Gruppene 

Medlemsgruppene presenterer seg på 
medlemskveldene 

Min. 10 31/12 Styreleder 
Gruppene 

Det finnes en oversikt over kystlagets 
materielle ressurser 

Det liste over 
kystlagets utstyr 

31/12 Driftsleder 

Det sendes jevnlig ut nyhetsbrev Min. 9 utgivelser 31/12 Redaktør 

 
 

   

Delmål 5: BK skal ha et stabilt høyt medlemstall med en stor andel aktive medlemmer i ulike 

aldre 

Tiltak Måltall Frist Ansvarlig 

Bragdøya ung følges opp Min. 3 
møter/samtaler  

31/12 Styreleder 
Daglig leder 

Det arrangeres temakvelder for unge Min. 2 
temakvelder 

31/12 Programansvarlig 
Bragdøya ung 

Medlemmer som faller ut av medlemslista 
pga. manglende betaling følges opp 

Alle medlemmer 
dette gjelder 
kontaktes 

31/12 Daglig leder 
Administrasjon 

Det utarbeides en informasjonsstrategi for 
kystlaget 

Strategi legges 
frem for styret 

31/12 Styreleder 
Arbeidsgruppa 

Antall aktive medlemmer økes Min. 200 
medlemmer har 
deltatt på 
medlems- 
aktiviteter  

31/12 Styreleder 
Daglig leder 

 

 

Hovedmål 2 

Bragdøya kystlag skal være en ansvarlig forvalter av både den materielle og den immaterielle 

kystkulturarv 

Delmål 1: BK skal delta aktivt i bevaringen av den Nordiske klinkebåt tradisjonen (UNESCO) 

Tiltak Måltall Frist Ansvarlig 

Det bygges tradisjonelle ro- og seilsjekter  Min. 3 sjekter 31/12 Daglig leder 
Driftsleder 

Vi deltar aktivt i prosjekt som igangsettes 
for å ivareta den Nordiske klinkebåt 
tradisjonen 

Deltakelse i 
prosjekt som 
igangsettes 

Hele året Styreleder 
Daglig leder 

 
 

   



Delmål 2: BK skal gjennom aktiv bruk bevare og verne tradisjonelle fartøy, kystrelaterte bygg, 

anlegg og kulturlandskap 

Tiltak Måltall Frist Ansvarlig 

Det gjennomføres dags- og 
overnattingsturer for medlemmer med de 
større fartøyene 

Min. 4 turer 31/12 Storbåtgruppa 

Vi deltar på VM i sjekteseiling Deltar 1/9 Småbåtgruppa 

Det legges til rette for bruk av de store 
båtene på medlemskvelder i båtsesongen. 

Min. 10 
medlemskvelder 

31/12 Storbåtgruppa 

Naustet på Bredalsholmen tas i bruk Naustet ferdig  31/12 Naustgruppa 

Det opprettes et utvalg som har ansvaret 
for at de vernede fartøyene vedlikeholdes 
og renoveres i samsvar med antikvariske 
prinsipper 

Antikvarisk utvalg 
opprettet 

31/12 Styreleder 

 
 

   

Delmål 3: Bragdøya kystkultursenter skal være et regionalt kompetansesenter for tradisjonelle 

trebåter 

Tiltak Måltall Frist Ansvarlig 

Ansatte båtbyggere med fagbrev i 
trebåtbygging 

Min. 2 ansatte Hele året Daglig leder 

Oppdrag for eksterne med 
reparasjon/renovering av tradisjonelle 
båter 

Min. 10 oppdrag 31/12 Daglig leder 
Båtbyggere 

 
 

   

Delmål 4: BK skal bevare kunnskap om kystrelaterte håndverkstradisjoner 

Tiltak Måltall Frist Ansvarlig 

Vi er en lærlingebedrift og har læreplass i 
trebåtbyggerfaget 

1 lærling Hele året Daglig leder 

Samarbeidet med Møvig skole om 
Kystskolen Bragdøya videreføres og 
utvikles 

Prosjektet er aktivt Hele året Daglig leder 
Skolegruppa 

 
 

   

Delmål 5: BK skal delta aktivt i vern av små og åpne båter, inkludert kunnskap rundt bruk og 

vedlikehold 

Tiltak Måltall Frist Ansvarlig 

Det arrangeres kurs i bruk og vedlikehold 
av tradisjonelle båter 

Min. 4 kurs 31/12 Småbåtgruppa 
Kursansvarlig 

 

 

  



Hovedmål 3 

Bragdøya kystlag skal være en aktiv og relevant formidler av kystkultur 

Delmål 1: BK skal aktivt formidle kystkultur til allmenheten gjennom kurs og foredrag 

Tiltak Måltall Frist Ansvarlig 

Det arrangeres foredrag med 
kystkulturrelaterte tema i forbindelse med 
åpne arrangement 

Min. 3 foredrag 31/12 Daglig leder 
Arr. ansvarlig 

Vi leverer artikler/innlegg om kystrelaterte 
tema til bladet Kysten og lokale 
publikasjoner 

Min. 4 innlegg 31/12 Daglig leder 
Styreleder 

Det arrangeres kurs i roing og seiling av 
tradisjonelle båter som også er tilgjengelig 
for ikke medlemmer 

Min. 3 kurs 31/12 Kursansvarlig 
Småbåtgruppa 

 
 

   

Delmål 2: Bragdøya kystkultursenter skal være et levende kystkultursenter som er åpent for 

besøkende hele året 

Tiltak Måltall Frist Ansvarlig 

Det ansettes kafeverter i sommersesongen Min. 2 kafeverter 1. juni Daglig leder 
Driftsleder 

Det kjøres lørdags- og søndagsruter med 
Bragdøyabåten i sommersesongen 

Ruten kjøres etter 
oppsatt ruteplan 

Sommer Daglig leder 
Frivillige båtførere 

Det legges bedre til rette for tilgang til, og 
informasjon om, båtrutene fra kai 6 

Kai 6 er bedre 
tilrettelagt for 
passasjerer 

24/6 Daglig leder 
Båtførere 

Utstilling av tradisjonelle ro- og seilsjekter 
på låven  

Utstillingen ferdig  30/4 Småbåtgruppa 

Sommerkafeen omorganiseres og utvikles Driftsleder overtar 
ansvaret for 
sommerkafeen 

1/3 Driftsleder 
Daglig leder 

Utstillingen i Saltebua gjennomgås og 
oppdateres 

Utstillingen er 
oppdatert  

30/4 Daglig leder 
 

 
 

   

Delmål 3: BK skal legge til rette for, og inspirere til, økt bruk av tradisjonelle ro- og seilsjekter 

Tiltak Måltall Frist Ansvarlig 

Prosjektet med småbåtverter videreføres Min. 4 
småbåtverter 

1/6 Daglig leder 
Småbåtgruppa 

Det legges til rette for bruk av ro- og 
seilsjektene på medlemskveldene i 
båtsesongen 

Min. 20 
medlemskvelder 

1/11 Småbåtgruppa 

Bragdøyadagen/robåtensdag gjennomføres 
med fokus på roing og seiling 

Arrangementet 
gjennomføres 

11/6 Småbåtgruppa 

Det arrangeres medlemskurs i roing og 
seiling 

Min. 4 kurs 1/11 Kursansvarlig 
Småbåtgruppa 

Småbåtvertene får opplæring og veiledning 
i hvordan de kan inspirere til bruk av 
båtene 

Flere besøkende 
bruker ro- og 
seilsjektene 

24/6 Småbåtgruppa 

  



 
 
 

   

Delmål 4: BK skal formidle historien rundt kystgården på Bragdøya og aktiviteter tilknyttet 

denne 

Tiltak Måltall Frist Ansvarlig 

Villsauholdet formidles med plakater på 
gjerdet langs veien ved hjemmejordet 

Plakater satt opp 1/6 Villsaulaget 
Daglig leder 

Informasjon om kystgårdens historie 
formidles på låven 

Informasjon om 
kystgården henges 
opp på låven 

30/4 Låvegruppa 
Daglig leder 

Det gjennomføres omvisninger på 
søndager 

Min. 4 søndager 1/9 Frivillige omvisere 

Vår- og høstsanking av sau gjennomføres Min. 2 
arrangement 

1/10 Villsaulaget 

Informasjonsskilt gjennomgås og fornyes 
ved behov 

Informasjonsskilt 
er oppdatert 

1/6 Daglig leder 

 
 

   

Delmål 5: BK skal formidle de underkommuniserte sidene av kystkulturen, særlig kystkvinnenes 

aktive rolle 

Tiltak Måltall Frist Ansvarlig 

Legge til rette for aktiviteter som vask og 
veving av råull, spinning og plantefarging 

Min. 4 
aktiviteter/dager 

Sommer Ullgruppa på låven 

Arrangere temakveld med tema «kvinner 
og kystkultur» 

Min. 1 temakveld 31/12 Programansvarlig 
Gruppene 

 

  



Hovedmål 4 

Bragdøya kystlag skal tilrettelegge for kystkulturelle opplevelser i skjærgården og sikre 

allmennhetens tilgang til disse 

Delmål 1: BK skal gjøre Bragdøya tilgjengelig for alle, hele året, med fast båtforbindelse 

Tiltak Måltall Frist Ansvarlig 

Bragdøyabåten kjører mellom Lumber og 
Bragdøya hele året 

Ruten kjører etter 
oppsatt ruteplan 

Hele året Daglig leder 
Båtfører 

Det opprettes et maritimt utvalg med 
ansvar for fartøysertifisering og 
sertifisering av personell tilknyttet 
sertifiserte fartøyer 

Maritimt utvalg 
opprettes 

1/6 Styreleder 

Rapporten fra Elbåt prosjektet følges opp Tiltak i rapporten 
er fulgt opp 

31/12 Daglig leder 
Styreleder 

 
 

   

Delmål 2: BK skal tilby variert og rimelig overnatting som en del av Kystleden 

Tiltak Måltall Frist Ansvarlig 

Det etableres et enkelt og tilgjengelig 
system for reservering av våre 
overnattingstilbud 

Bookingsystemet 
er ferdig utviklet  

31/12 Daglig leder 
Administrasjon 

Det gjennomføres en årlig befaring 
kystleddestinasjonene  

Det foreligger plan 
for vedlikehold 

1/5 Driftsleder 

Det opprettes en medlemsgruppe for Vogts 
villa  

Medlemsgruppe 
etablert 

15/4 Styreleder 
Daglig leder 

Det opprettes en medlemsgruppe for 
våningshuset på Stokken 

Medlemsgruppe 
etablert 

15/4 Styreleder 
Daglig leder 

Markedsføre overnattingstilbud på sosiale 
media 

Overnattingstilbud 
presenteres på 
Facebook  

15/6 Daglig leder 
Administrasjon 

Bruke kystled.no aktivt Siden er oppdatert Hele året Daglig leder 
Administrasjon 

Øke antallet overnattingsdøgn Min. 2200 
overnattingsdøgn 

31/12 Daglig leder 

 
 

   

Delmål 3: BK skal legge til rette for bruk av tradisjonelle rosjekter flere steder i kommunen 

Tiltak Måltall Frist Ansvarlig 

Tradisjonelle rosjekter er tilgjengelig for 
utlån/utleie på Bragdøya, Nodeviga og 
Auglandsbukta 

Min. 15 robåter 1/6 Småbåtgruppa 
Administrasjon 

Rosjekte gjøres tilgjengelig for utlån fra 
Geitodden på Flekkerøy 

1 robåt 1/6 Småbåtgruppa 
Administrasjon 

    

Delmål 4: BK skal utvikle og tilby sesongbaserte båtruter og opplevelser for allmenheten i 

skjærgården 

Tiltak Måltall Frist Ansvarlig 

MS Bragdøya kjører badebåtruten i 
sommersesongen 

Ruten kjøres etter 
oppsatt ruteplan 

7/9 Daglig leder 
Båtfører 



MB Høllen kjører kulturhistorisk rute til Ny-
Hellesund 

Ruten kjøres etter 
oppsatt ruteplan 

7/9 Daglig leder 
Båtfører 

Kaiforholdene i sentrum forbedres Plan for etablering 
av flytebrygge 
godkjent 

31/12 Daglig leder 
Maritimt utvalg 

Tilbudet om charterturer med MS 
Bragdøya og MB Høllen gjøres bedre kjent 

Chartertilbudet er 
annonsert på 
sosiale medier og 
aktuelle 
publikasjoner 

15/5 Daglig leder 
Administrasjon 

 
 

   

Delmål 5: BK skal tilby aktiviteter og opplevelser på våre vernede fartøy 

Tiltak Måltall Frist Ansvarlig 

Båtførere sertifiseres for å føre båtene med 
12 passasjerer 

Min. 10 båtførere 
sertifisert 

31/12 Daglig leder 
Maritimt utvalg 

Vernede tradisjonelle fartøy sertifisert for 
12 passasjerer 

Dagmar og 
Nesebuen er 
sertifisert for 12 
passasjerer 

1/6 Daglig leder 
Maritimt utvalg 

Det gjennomføres søndagsturer med MB 
Høllen til kulturhistoriske steder 

Min. 6 turer 1/10 Daglig leder 
Båtfører 

 

  



Hovedmål 5 

Bragdøya kystlag skal være en bærekraftig organisasjon, både økonomisk, miljømessig og 

menneskelig 

Delmål 1: BK skal ha en stabil og ansvarlig økonomistyring 

Tiltak Måltall Frist Ansvarlig 

Kystlaget går med driftsmessig overskudd Min. 300 000 i 
driftsmessig 
overskudd 

31/12 Daglig leder 
Styreleder 

Styret har jevnlige møter Min. 9 møter Hele året Styreleder 

Vurdere muligheten for tilskudd fra 
eksterne på alle planlagte prosjekt 

Tilskudd fra 
eksterne er 
vurdert på alle 
prosjekt 

Hele året Daglig leder 

Det utformes retningslinjer for sponsing av 
kystlaget og våre arrangement  

Retningslinjer 
utarbeidet 

31/12 Daglig leder 
Styreleder 

 
 

   

Delmål 2: BK skal aktivt delta i, og utvikle, samarbeid med offentlige aktører og andre lag og 

foreninger 

Tiltak Måltall Frist Ansvarlig 

Delta i «Styret for utvikling av Bragdøya» Min. 2 møter 31/12 Styreleder  

Delta i «kulturgruppen Thaulows hus» Min. 2 møter 31/12  Styreleder 
Thaulows hus 

Kystlaget stiller kandidat til i landsstyret til 
Forbundet KYSTEN 

1 kandidat 1/4 Styreleder 

Delta aktivt i Agder fylkeskystlag Min. 2 
representanter 

1/4 Styreleder 

 
 

   

Delmål 3: BK skal bidra til å oppfylle FNs bærekraftsmål 

Tiltak Måltall Frist Ansvarlig 

Innarbeide Forbundet KYSTENs 
bærekraftstrategi i drift og 
medlemsaktiviteter 

Innarbeidet 31/12 Daglig leder 
Styreleder 

Strandryddedagen gjennomføres Gjennomført 16/9 Driftsleder 
Daglig leder 

 
 

   

Delmål 4: BK skal være en trygg og sikker arbeidsplass for ansatte og frivillige, og skal som 

arbeidsgiver oppfylle arbeidsmiljølovens krav 

Tiltak Måltall Frist Ansvarlig 

Administrasjonen har tilstrekkelige 
ressurser til å drifte laget og legge til rette 
for frivillig arbeid 

Min. 2,5 årsverk Hele året Styreleder 
Daglig leder 

Kvalitetssystemet i «Tidsbanken» tas i bruk Min. 20 avvik 
innmeldt og 
behandlet 

31/12 Daglig leder 
Driftsleder 



Sikkerhetsstyringssystemet på våre fartøy 
følges opp og utvikles 

Systemet er i bruk 
på alle sertifiserte 
fartøy 

31/12 Daglig leder 
Maritimt utvalg 

Båtbyggervirksomheten omorganiseres Driftsleder har 
ansvaret for daglig 
oppfølging av 
prosjekt 

1/3 Daglig leder 
Driftsleder 

 

 

   

Delmål 5: BK skal vise aktivt samfunnsengasjement i saker som angår kystkultur og kystmiljø 

Tiltak Måltall Frist Ansvarlig 

Følge med på aktuelle planer fra kommune 
og fylket som angår kystkultur og kystmiljø 

Levere 
høringsuttalelser 
på aktuelle planer  

Hele året Styreleder 
Daglig leder 

 


