Jæren Kystlag
Kystlagsfolk
Nå har Kystlaget gjennomført et godt halvår av 2021. Året har vært preget av covid-19 restriksjoner, noe som
i stor grad har begrenset kystlagets aktiviteter så langt.
Til tross for dette har vi kunnet gjennomføre arbeider som har gitt positive ringvirkninger for kystlaget.
Samarbeidet med Hå gamle Prestegård har medført at vi gjennom en aktiv dugnadsgjeng har deltatt i
renoveringen av Fyret på Obrestad.
Vi har pusset opp maskinparken til fyret. Strømaggregater og kompressormotorer. Trykktanken, Studen, har
også fått et trøk med Owatrol. Neste steg her er fyrlykta.
Årsmøtet ble gjennomført den 8. juni med god oppslutning,
Som et resultat av dette er Tillitsvalgte for 2021slik:
Leder
Bjørn Ådne Norland – for 1 år
Nestleder
Kjetil Førland – resterende 1 år
Styremedlem Johan Havn – resterende 1 år
Styremedlem Bjørn Haugland – valgt for 2 år
Styremedlem Odd Skjærpe Knarrum – valgt for 2 år
Valg av varamedlemmer:
Georg Haugseng, Oddvar Høyland og Sigurd Salte – alle valgt for 1år.
Nytt styre fordeler ansvar og arbeidsoppgaver seg imellom.
Valgnemnd for 2021:
Ole Martin Søyland – resterende 1år – Leder
Godtfred Lea – valgt for 2 år
Revisor for 2021:

Bjørg Obrestad Åsbø

På SørReime har det også vært jevnt besøk. Sluttføring av Prammen. Vedlikeholdsarbeid på seksæringen har
også startet opp.
Ingebrett strever med å få orden på støvavsug, og Jostein og Gotfred har fått laget markeringskrakker til
trafikkstyring på Jonsok. Dessverre måtte vi avlyse dette viktige arrangementet for kystlaget.
Vi satser på at vi får til en ny og god Jonsok feiring i 2022.
Vi har gjennomført 15 eksamener til båtførerprøven. Hans bruker Kysthuset til dette arbeidet. Her har vi fått
Internett-tilkopling gjennom Hå kommune sitt nett (noe begrenset tilgang).
Det er nå blitt vanlig at folk leser seg opp privat, og ikke gjennom ordinær kursing. Eksamen gjennomføres
som før på vårt Testsenter.

Samarbeidet med Hå gamle Prestegård bidro til vi deltok med aktiviteter til Hå kommune sin sommerskole
den 6 og 8 juli.
Ivrige kystlagsmedlemmer deltok med småbåtbygging, reperbane, båtmotor og aggregat demonstrasjoner.
Aggregatet har stått på Flatholmen fyr, og er overtatt av kystlaget.
Sommerskolen ble arrangert for grunnskole- og ungdomsskole elever, og 30 elever deltok. Kystlaget fikk
markensført seg godt på disse tilstelningene og det bli spennende å se hvordan vi kan få til og videreutvikle
dette samarbeidet.
Neste arrangement er familiedagen på Fyret søndag den 29. august. Planen da er som en avslutning å starte
opp den originale fyrlykta. Det vil bli behov for dugnadsfolk til dette opplegget, og vi satser på at vi får greit
til dette.
Ellers så kommer sommerskuta Statsråd Lehmkuhl til Sirevåg den 6 august. Covid-19 situasjonen gjør at Hå
kommune har tonet ned det hele, og Kystlaget vil derfor heller ikke kunne gjennomføre noen aktiviteter.
Selvsagt vil det være fritt fram for kystlagsfolk å møte opp og ta imot og hilse på den flotte seilskuta.
Framover får vi satse på at Covid-19 situasjonen ordner seg og at myndighetene åpner mere opp, og at vi kan
starte opp med et normalt aktivitetsnivå for laget i siste halvår av 2021.
Husk at onsdagskveldene er aktivitetsdag på SørReime. Første tirsdag i måneden er sosialt drøs på Kysthuset
kl 10. Torsdagen er motordag på Hågenholen med åpent hus første torsdag i måneden.
Kystlaget satser på gode aktiviteter og et godt siste halvår.

Kystlagsfolk ha en fortsatt god sommer!
For Jæren Kystlag
Bjørn Ådne Norland / leder

