ARCTANDRIANYTT
NR.4/2012
MEDLEMSAVIS FOR ARCTANDRIATROMSØ KYSTLAG, FORENING I
TROMSØ FOR BEVARING AV
NORDNORSKE BÅTTYPER,
TRADISJONELLE BRUKSFARTØY
OG KYSTMILJØ.
ARCTANDRIA BLE STARTET I
1979 OG HAR SIDEN 1987
VÆRT ET
KYSTLAG I FORBUNDET KYSTEN.

SE OGSÅ VÅR HJEMMESIDE: www.arctandria.no

SISTE PAPIRUTGAVE

les mer i denne utgaven…

MEDLEMSMØTE
TID:

13. september 2012 kl. 19:30

STED:

STAKKEN

TEMA:

Spor og sportegn etter store rovdyr v/ Thomas Johansen

MEDLEMSMØTE
Ferietiden er over og da er det på tide med et nytt medlemsmøte.
Neste møte finner sted torsdag 13. september kl. 19:30 på Stakken.
Thomas Johansen, rovviltkoordinator og Arctandrias leder holder foredrag om spor
og sportegn etter store rovdyr.
Etter foredraget blir det tid for foreningssaker.

SISTE PAPIRUTGAVE
Postutgiftene til Arctandrianytt er svært høye. Vi bruker faktisk mer i porto per
medlem enn det vi får fra Forbundet Kysten i medlemskontingent. Derfor har
styret vedtatt å slutte med utsending av papirutgaven.
Nå skal det ikke være slik at de som ikke har eller bruker epost ikke skal få
Arctandrianytt lengre.
Papirutgaven skal ikke forsvinne helt.
Men vi ønsker aktiv tilbakemelding fra medlemmer som fortsatt ønsker å få
Arctandrianytt i posten.
Tilbakemelding gis per brev, tekstmelding (til 41415783) eller epost
(ehlich@gmx.net).
Alle andre som ønsker å bli oppdatert via epost bes å sende en kort beskjed til
ehlich@gmx.net .

Adopter et kystkulturminne
Styret vurderer om Arctandria skal delta på Forbundet Kystens kampanje
Adopter et kystkulturminne.
Saken tas opp på neste medlemsmøtet torsdag 13.9.
Vi er åpen for forslag på hvilket kulturminne vi skal adoptere.
Les mer om kampanjen: http://www.kysten.no/adopter-et-kystkulturminne

Leie av tilhenger
For å holde tilhengerne i stand må vi fra nå av ta betalt for leie av tilhenger.
Leien blir på 250 kr for medlemmer og 500 kr for andre formidlet via
medlemmer.
Ta kontakt med Tom i styret hvis du vil leie tilhenger.

Grasrotandel
Alle som ønsker å støtte Arctandria i tiden som kommer oppfordres til å
bruke strekkoden under.

KURS
Styret jobber for tiden med å få til nye kurs utover høsten.
Ideer så langt: ølbryggerkurs, sildefiskekurs, linekurs, seilkurs i småbåt…
Kanskje det er noen av medlemmene som kan tenke seg å holde kurs som ikke
styret er kommet på?
Si gjerne ifra til styret uansett om du vil være deltaker eller kursholder.

Medlemsmøter og andre aktiviteter
13. september medlemsmøte på Stakken

Følg også med på Facebook og på www.arctandria.no.
For de som ikke har fått det med seg. Arctandria har fått en veldig flott ny
nettside. Under www.arctandria.no finner du de nyeste nyheter og kan grave i
gamle arkiv.

Returadresse: Arctandria Tromsø Kystlag, Postboks 2181, 9268 Tromsø

AKTIVITETSKALENDER
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Tirs. & lør.
Mandager fra kl.18.00
Tirsdager fra kl. 18.00
Onsdager
Onsdager fra kl. 18

Arbeid på Stakken
Sveiping og småsløyd på Stakken
4H-klubben Kuling på Stakken
Aktivitet i motorgr./kurs i overhaling av båtmotorer
Onsdagsseiling fra Eidkjosen

NYTT TIL ARCTANDRIANYTT?
Har du stoff eller tips til Arctandria-nytt kan det sendes til Jan-Peter Ehlich
ehlich@gmx.net eller til en annen i styret.
FORENINGSADRESSE:
ARCTANDRIA – TROMSØ KYSTLAG
POSTBOKS 2181, 9268 TROMSØ
www.arctandria.no
Kontonummer: 6420 05 43961
STYRETS SAMMENSETNING:
tlf. jobb:
tlf. privat: e-post adr:
Leder:
Thomas Johansen
970 22 031 Thomas.Johansen@dirnat.no
Sekretær:
Jan-Peter Ehlich
414 15 783 ehlich@gmx.net
Lyrakontakt: Tore Bugge Pedersen
977 02 562 tore.bugge@gmail.com
Rekruttering: Sirin Storjord Ovesen
905 54 483 sirin.s.ovesen@gmail.com
Kasserer:
Per Grov Eilertsen
952 94 657 per-geil@online.no
Materialforvalter: Tom A. Kristiansen
930 87 581 776 36 931 tom.a.kristiansen@bluezone.no
Varamedlem: Rune Opheim
915 83 199 rune@opheim.org
…………………………………………………………………………………………………………………
Kursansvarlig: Julia Sivertsen
Ansv. hjemmeside: Torbjørn Askevold
Leder motorgruppa: Tom A. Kristiansen
Leder båtgruppa:
Rune Sandberg
Ansv. for utleie av Stakken: Tom A. Kristiansen

481 38 050
930 87 581
930 69 575
930 87 581

juliasivertsen@hotmail.com
askevold@gmail.com
tom.a.kristiansen@bluezone.no
rusan@norconsult.no
tom.a.kristiansen@bluezone.no

