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Årsmelding for Oseberg Båtlag 
2013. 
Oseberg Båtlag ble stiftet 21.05 2012.  

 
Styret har i 2013 bestått av: 
Leder: Geir Røvik 

Nestleder: Jan Erichsen 

Sekretær: Beate Veian 

Kasserer: Ole Harald Flåten/ Trygve Mæle 

Styremedlemmer: Rikke Andersen 

            Silje Hjorteset 

Høvedsmannsrådets representant i styret: Tormod Henriksen 

 

 

Høvedsmannsrådet har i perioden bestått av: 
Leder: Tormod  Henriksen 

Medlem: Oda Cecilie Hallanger Flåten 

Medlem: Lars Bill 

 

 

Revisor er Ricke Åsvang. 

 

 

 

Styret har i perioden avholdt 4 styremøter og har blant annet jobbet med 
følgende saker: 

ü Drift av Saga Oseberg. 

ü Innseiling av Saga Oseberg med fagfolk. 

ü Vårtur/seilkurs ved Bollærne. 
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ü Samarbeid med SNOS, Oseberg Tekstilgruppe og Venneforeningen, 

Vikingskibsmuseet i Roskilde, Høyskolen i Telemark og Fosen folkehøgskole. 

ü Medarrangør til Husflidsdagene, Julemarked, aktivitetsdager i Gildehallen på 

Borre. 

ü Deltatt på Gaias jubileum i Sandefjord med Saga Oseberg.  

ü Motatt vikingskipet Ottar fra Roskilde, og arrangert fest for mannskapet på 

Ottar og Saga Oseberg, samt seiltur med begge skipene.  

ü Nedsatt en Råseilkomite og arrangert Råseilseminar i samarbeid med Vestfold 

fylkesmuseum, Loggen Kystlag og Båtlaget Gaia. Takk til alle medlemmer 

som stilte opp som hjelpere og mannskap, og gjorde at arrangementet ble så 

vellykket J 

ü Drevet medlemspleie i form av 10 medlemsmøter og mannskapskurs og turer 

for medlemmer. 

ü Fått på plass avtale med leverandør av mannskapsklær/seilklær. 

ü Regnskap og budsjett. 

ü Utarbeidet Årsplan/ halvårsplaner. 

ü Tokt til/fra Risør trebåtfestival, og organisert aktiviteter på trebåtfestivalen. 

ü Vikingtur for medlemmer til Danmark høsten 2013. 

ü Juleblot. 

ü Båtlaget har i perioden deltatt på utallige film-/ og TV-innspillinger. 

 

 

Båtlaget har pr 31.12.2013 134 medlemmer.  
 

 

 

Styret takker alle aktive medlemmerJ  
ü  for dugnadsinnsats på skipet i 2013J 

ü for dyktige roere som stiller opp til alle slags oppdrag og eventerJ 

ü for hyggelige medlemsmøter, turer, tokt og dugnaderJ 
	  


