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Årsmøtedokument 
Fullriggeren Sørlandets Venner 

Torsdag 18. mars 2021 kl 18  

Bli med på PC-en eller mobilappen 
Klikk her for å bli med i møtet 
  
Du kan også ringe inn (bare lyd) 
+47 21 40 42 49,,765525659#   Norway, Oslo 
Telefonkonferanse-ID: 765 525 659# 
 
Pålogging i tidsrommet: 1830 – 1845. 
Registrering av påloggede: 1845 – 1900 
 

Vedtektene sier om årsmøtet: 

4. Årsmøte Årsmøtet er Venneforeningens høyeste myndighet. Årsmøte avholdes hvert år innen 
utgangen av mars måned og innkalles av styret med minst 3 ukers varsel. Forslag som skal behandles 
på årsmøte må være styret i hende senest 14 dager før årsmøtet. Fullstendig saksliste og 
saksdokument må være tilgjengelig for medlemmene senest 1 uke før årsmøtet. Innkalling, saksliste 
og saksdokument kan gjøres tilgjengelig ved publikasjon på Venneforeningens hjemmeside.  

Årsmøtet kan ikke behandle forslag som ikke er oppført på sakslisten.  

Medlemmer som ikke har betalt forfalt kontingent har ikke stemmerett på årsmøtet.  

Årsmøtet er vedtaksført når minst 20 medlemmer er til stede. Hvert medlemskap gir 1- en -stemme 
på årsmøte. Stemmegivning kan ikke skje ved fullmakt. Med mindre annet er bestemt, skal et vedtak 
for å være gyldig være truffet med alminnelig flertall av de avgitte stemmene. Blanke stemmer skal 
ansees som ikke avgitt.  

Ved valg der det er to kandidater foretas valget på alminnelig måte, og den som får flest stemmer blir 
valgt. Ved stemmelikhet avgjøres valget ved loddtrekning.  

Valg foretas skriftlig når valget står mellom mer enn to eller det skal velges mer enn en kandidat. 
Stemmesedlene skal inneholde det antall kandidater som skal velges. Sedler som inneholder færre, 
flere eller andre kandidater anses som blanke og ikke avgitt. Den/de som får flest stemmer anses 
valgt, og ved stemmelikhet mellom to eller flere kandidater avgjøres valget ved loddtrekning. 
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Saksliste 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 
Forslag til vedtak 
De stemmeberettigede godkjennes 
 
2. Godkjenne innkalling og saksliste 
Forslag til vedtak 
Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
3. Velge dirigent til å lede årsmøtet, samt referent og to medlemmer til å underskrive protokoll 
Forslag til vedtak 
Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll godkjennes. 
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4. Behandle årsmelding 
 

Årsberetning	2020	
Fullriggeren	Sørlandets	Venner	

Venneforeningens	virksomhet	
Fullriggeren Sørlandets Venner er en frittstående og åpen støtteforening, stiftet 27. mai 1977 i 
samråd med skipets daværende eier, Kristiansand kommune. 
Foreningens primære formål er å arbeide for å bevare Fullriggeren Sørlandet som sjøgående skute, 
og bør i sin virksomhet bidra til å legge forholdene til rette for aktiv bruk av fartøyet til 
samfunnsnyttige formål.  
Foreningens sekundære formål er å vekke og å holde vedlike interessen for Fullriggeren Sørlandet og 
for de kulturhistoriske verdier og pedagogiske muligheter som fartøyet representerer. 
I tillegg bør foreningen arbeide for vedlikehold og forbedring av skipets miljø. 
Fullriggeren Sørlandets Venner deler lokaler med Stiftelsen Fullriggeren Sørlandet og har 
postadresse: Postboks 653, 4666 Kristiansand.  

Utvikling	og	resultat	
Drift	av	skuta	

Nyttår ble feiret på Cap Verde og seilasen videre gikk via nordkysten av Brazil og Karibien til Florida. 
Så ble siste del av skoleåret 2019/2020 avbrutt Coronaviruset. Det planlagte anløpet av New York i 
mars ble avlyst og FR Sørlandet gikk direkte til Bermuda hvor hun ble liggende i 6 uker. I deler av 
tiden var studentene i karantene på land. For å unngå eventuelt smittede havner seilt skuta vest om 
Irland og direkte til Kristiansand. Utseilt distanse – 4268 nautiske mil – er det lengste strekk under 
seil uten havneanløp som skuta noen gang har hatt. Ved hjemkomsten 17. mai ble skuta hilst 
velkommen av store flåter av lystbåter både i Mandal og Kristiansand. 
Planen var å klasse skuta og gjennomføre omfattende vedlikehold på undervannsskroget ved Assens 
Skibsverft i Danmark i sommermånedene. På grunn av de strenge reiserestriksjonene under 
Coronapandemien måtte dette avlyses. Neste skoleår med A+ World Academy ble også avlyst. Tiden 
fram til sommersesongen 2021 ble dermed tilgjengelig for vedlikehold. Etter hektisk arbeid med 
planlegging og finansiering lyktes stiftelsen å sikre 45 million kroner til et utvidet 
vedlikeholdsprogram. Det startet med dokking, tømming av maskinrommet og skifting av stålplater i 
skroget ved Storesund Marine Service AS i Skudeneshavn. Arbeidet der ble utført etter plan og 
budsjett og like før jul ble skuta slept til Global Ocean Technology AS i Mandal for å fullføre 
installasjon av maskineri, opprusting av elektrisk anlegg og sanitæranlegg.  
Alle lokale seilaser i juli og august ble avlyst fordi mannskapet måtte starte med nedrigging og andre 
forberedelser til verkstedoppholdet. Medlemmer i Venneforeningen deltok på dugnadsbasis i dette 
arbeidet.  
Samarbeidet om drift med FR Christian Radich går meget godt og utvikles gradvis. 

Aktivitet	i	Venneforeningen	
Medlemssituasjonen	

Fullriggeren Sørlandets Venner hadde 1437 medlemmer ved utløpet av 2020 mot 1171 ett år 
tidligere. Den store økingen skyldes at studenter som har fullført A+ World Academy samt deres 
familier, har fått gratis prøvemedlemskap i Venneforeningen. I kommende år vil de få tilbud om å bli 
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ordinære medlemmer slik det ble vedtatt på siste årsmøte. Av de registrerte medlemmer har 638 
betalt sin kontingent for 2020. Det er en tilbakegang på 37 betalende medlemmer i løpet av året. 
Styret er ikke tilfreds med nedgangen i medlemstallet. Skuta trenger en stor og sterk venneforening, 
og skuta kan til gjengjeld gi sine venner gode, verdier og opplevelser. Styret samarbeider nært med 
Stiftelsen for å øke medlemstallet.  
Aktiviteter	i	året	
Venneforeningens bidrag til stipendfond for studenter på A+ World Academy ble i øket med 100.000 
kroner slik årsmøtet vedtok. 
2.500.000 kroner er overført til Stiftelsen til støtte for det pågående vedlikehold og oppgradering av 
Fullriggeren Sørlandet. Ut over det har medlemmer bidratt med 122.500 kroner til innsamlingen for 
oppgradering av sanitæranlegget om bord. 
Det er gitt ut 7 medlemsbrev i 2020, de fleste både på norsk og engelsk. Vi har ikke mange 
utenlandske medlemmer, men det må vi endre. Engelske medlemsbrev er et tiltak i den retning. 
I løpet av desember flyttet vi ut av vårt møtelokale i Gravane 6. Venneforeningens møter blir nå holdt 
i lokalene til Stiftelsen. Når Stiftelsen flytter til nye kontorer rundt 1. mai, skal venneforeningen få en 
egen «krok» der. 

Årsresultat		

Driftskostnadene av Venneforeningen har om lag vært de samme som foregående år. Regnskapet for 
2020 viser et underskudd på kr. 2 236 507. Underskuddet skyldes tilskudd til planlagt vedlikehold av 
FR Sørlandet og til studentstipend i samsvar med vedtak på årsmøtet 2020. Venneforeningens 
egenkapital er derfor redusert, men er fortsatt meget god.  

Styret	

Årsmøtet i 2020 valgte følgende tillitspersoner:  
Styre 

Styreleder: Per-Anders Havnes, valgt for 1 år 
Styremedlem: Ivan Evensen, valgt for 2 år  
Styremedlem: Cecilie Fosselie, valgt for 2 år 
Styremedlem: Anette Stray Johansen, valgt for 2 år 

Styremedlem: Kjell Berge, ikke på valg 1 år igjen 
Styremedlem: Knut Arne Gjertsen, ikke på valg 1 år igjen 
Varamedlem: Elisabeth Thorjussen, ikke på valg 1 år igjen 
 
Styret konstituerte seg med Anette Stray Johansen som nestleder og Kjell Berge som kasserer. 

Det har vært 7 styremøter og flere komitemøter i kalenderåret. 
 
Revisor  
Thor Erik Haddeland, valgt for 1 år. 
 
Valgkomite 
Tom Babinski, valgt for 1 år 
Toril Pedersen, valgt for 1 år 
Odd Nordahl-Hansen, valgt for 1 år 
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Styret konstituerte seg med Per-Anders Havnes som nestleder og sekretær, og Odd Nordahl-Hansen 
som kasserer. 
Det har vært holdt 8 styremøter i kalenderåret.  
Per-Anders Havnes har representert Venneforeningen i styret til Stiftelsen.  

Utvikling	videre	
Drift	av	skuta	

Når skuta igjen er seilklar etter vedlikeholdet, vil undervannsskroget være kontrollert og fullt 
godkjent. Hun har fått nytt framdriftsmaskineri, elektrisk anlegg, sanitæranlegg og 
ventilasjonsanlegg. Dessuten vil riggen være overhalt i minste detalj. Elektrisk framdrift i kortere 
perioder er også prosjektert, men er fortsatt ikke finansiert når dette skrives. 
I sommeren 2021 planlegges tokter i nære farvann for medseilere. Det vil bli et gratis kveldstokt som 
takk til Venneforeningens medlemmer. Til de øvrige sommertoktene vil våre medlemmer få rabatt.  
Skoleåret 2021-2022 skal starte 22. august. Det er planlagt 16 havneanløp i løpet av skoleåret. 
Aktivitet	i	Venneforeningen	

Arbeidet med å styrke medlemstallet vil fortsette. Det vil blant annet innebære å utvikle et tilbud til 
medlemmene i samarbeid med Stiftelsen. Vi skal også finne en plass i Venneforeningen til de som har 
fullført utdanning gjennom A+ World Academy. Dette vil gå parallelt med bestrebelser på å 
gjenopprette det sterke forholdet mellom skuta og befolkningen i vår landsdel – symbolisert ved 
navnet Fullriggeren Sørlandet. 

Takk	til	våre	medlemmer	
Som i tidligere år retter styret en stor takk til dere som trofast stiller opp når vi ber om hjelp, og dere 
som hvert år innbetaler medlemskontingenten. Det er denne støtten som gjør det mulig å drive 
foreningen videre. Venneforeningens bidrag er viktige i arbeidet med å bevare den stolte fullriggeren 
vår som på en så flott måte ivaretar en sentral del av vår kulturarv.  

Kristiansand, 17.02.2021 

 

 

Per-Anders Havnes Anette Stray Johansen Kjell Berge 
Styreleder Nestleder Kasserer 

 

 

Knut Arne Gjertsen Ivan Evensen Cecilie Fosselie 
Styremedlem  Styremedlem Styremedlem 

 

 

Elisabeth Thorjusen  
Varamedlem  

 
Forslag til vedtak 
Årsberetningen 2021 godkjennes 
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5. Behandle revidert årsregnskap 

 
Fullriggeren Sørlandets Venner 

      
RESULTATREGNSKAP 2020      

 
Resultat 

2020 
Budsjett 

2020 Avvik 
Resultat 

2019 
Avvik mot 

fjorår 
Driftsinntekter      
Medlemskontingenter  kr 273 570  260 000  kr 13 570   kr 259 586   kr 13 984  
Grasrotandel Norsk Tipping  kr 58 870  50 000  kr 8 870   kr 54 772   kr 4 098  
MVA kompensasjon  kr -    0  kr -     kr -     kr -    
Andre inntekter  kr 133 080  0  kr 133 080   kr -     kr 133 080  
Sum inntekter  kr 465 520  310 000  kr 155 520   kr 314 358   kr 151 162  

      
Driftsutgifter      
Utgifter adminstrasjon, styret  kr 6 783   kr 15 000   kr -8 217   kr 6 500   kr 283  
Markedsføring, Fundraising  kr 28 250   kr 50 000   kr -21 750    kr 28 250  
Utgifter leie lokaler  kr 3 000   kr 5 000   kr -2 000   kr 1 600   kr 1 400  
Utgifter "gi en dugnadstime"  kr 17 150   kr -     kr 17 150   kr -     kr 17 150  
Tilskudd/gave Stiftelsen 
Sørlandet 

 kr 2 519 
536   kr 2 500 000   kr 19 536   kr -    

 kr 2 519 
536  

Elevstipend  kr 100 000   kr 200 000   kr -100 000    
Diverse utgifter, kortgebyrer  kr 34 965   kr 10 000   kr 24 965   kr 33 664   kr 1 301  

Sum utgifter 
 kr 2 709 

684   kr 2 780 000   kr -70 316   kr 41 764  
 kr 2 667 

920  

      

Driftsresultat 
 kr -2 244 

164  
 kr -2 470 

000   kr 225 836   kr 272 594  
 kr -2 516 

758  

      
Finansposter      
Renteinntekter bank  kr 7 657   kr 2 000   kr 5 657   kr 17 244   kr -9 587  
Rentekostnader  kr -      kr -     kr -     kr -    

      

Årsresultat 
 kr -2 236 

507  
 kr -2 468 

000   kr 231 493   kr 289 838  
 kr -2 526 

345  
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BALANSE 2020   2019  
      
EIENDELER      
Kasse     kr -     
Bank  kr 44 325     kr 791 289   
Sikringsfond  kr 745 751     kr 2 237 317   
Annen kortsiktig fordring  kr -       kr -     
Sum eiendeler  kr 790 076     kr 3 028 606   
      
GJELD OG EGENKAPITAL      
Egenkapital  kr 790 076     kr 3 026 583   
      
KORTSIKTIG GJELD      
Annen kortsiktig gjeld  kr -       kr 2 023   
Sum gjeld  kr -       kr 2 023   
      
Sum gjeld og egenkapital  kr 790 076     kr 3 028 606   
      

 

 

Forslag til vedtak 
Regnskapet for 2020 godkjennes 
 
  

 
   Kristiansand, 07.03.2021    
 
 
     

Per Anders Havnes  Anette Stray Johansen  Kjell Berge 
Styreleder  Nestleder  Styremedlem/kasserer 

     
     
Cecilie Fosselie  Ivan Evensen  Knut Arne Gjertsen 
Sekretær  Styremedlem  Styremedlem 

     
     
Elisabeth Thorjussen  

 
 

 

Varamedlem     
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6. Fastsette kontingent 
 
Styret foreslår følgende satser for medlemskontingent gjeldende for 2022: 
 

Medlemskategori 2022 2021 
Personlig medlem 390 kr/år 360 kr/år 
Familiemedlemskap 750 kr/år 600 kr/år 
Bedriftsmedlemskap 5000 kr/år 4000 kr/år 
Livsvarig medlemskap Videreføres ikke 5000 kr (en gang) 

 
Satsene for inneværende år er tatt med for informasjon. 
 
Forslag til vedtak 
De foreslåtte satser for medlemskontingent godkjennes. 
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7. Vedta foreningens budsjett 
 
Fullriggeren Sørlandets Venner    
BUDSJETT 2021    
    
 Budsjett 2021 Budsjett 2020 Resultat 2020 
Driftsinntekter    
Medlemskontingenter  kr          290 000   kr        260 000   kr          273 570  
Grasrotandel Norsk Tipping  kr            60 000   kr          50 000   kr            58 870  
MVA kompensasjon    kr                     -    
Andre inntekter    kr          133 080  
Sum innntekter  kr          350 000   kr        310 000   kr          465 520  

    
Driftsutgifter    
Utgifter administrasjon, styret  kr            15 000   kr          15 000   kr              6 783  
Strategiske tiltak  kr            50 000   kr          50 000   kr            45 400  
Utgifter leie lokaler  kr              3 000   kr            5 000   kr              1 500  
Tilskudd/gave Stiftelsen Sørlandet 1)  kr          100 000   kr    2 500 000   kr       2 619 536  
Elevstipend 1)  kr          100 000   kr        200 000   kr                     -    
Diverse utgifter, kortgebyrer  kr            10 000   kr          10 000   kr            34 965  
Sum utgifter  kr          278 000   kr    2 780 000   kr       2 708 184  

    
Driftsresultat  kr            72 000   kr   -2 470 000   kr     -2 242 664  

    
Finansinntekter    
Renteinntekt bank  kr              5 000   kr            2 000   kr            17 244  
Rentekostnader   kr                    -     kr                  -     kr                     -    

    
Årsoverskudd  kr            77 000   kr   -2 468 000   kr     -2 225 420  

    
Prognose balanse 2021    
Eiendeler 01.01.2020  kr          791 576    
Budsjett årsoverskudd 2021  kr            77 000    
Kort og langsiktig gjeld  kr                    -      
Budsjett eiendeler 31.12.2021  kr          868 576      
    

1) Tilskudd til fullføring av igangsatt vedlikehold samt reisestipend for elever. Vedtekter § 
7.4 sier blant annet at Styret skal påse at innestående bankbeholdning aldri er lavere enn 
NKR 500 000,-. Dette vil være ivaretatt etter de foreslåtte tilskuddene. 

 
Forslag til vedtak 
Forslaget til budsjett for 2021 vedtas. 
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8. Behandle innkomne forslag  
Ingen forslag til behandling. 
 

9. Velge 
a. Styreleder 
b. Styremedlemmer og varamedlemmer til styret 
c. Revisor 

 
Valgkomiteens forslag legges ut senere. 
 
 
10. Velge valgkomite på 3 medlemmer blant venneforeningens personlige medlemmer. 

Valgkomiteen velger selv sin leder. 
 
Forslag legges ut sener. 
 


