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Sted: Lokalene til Fullriggeren Sørlandet, Vestre Strandgate 19b, Kristiansand 

Tid: Onsdag 11. mai 2022 kl 1900 

Medlemskontingent for 2022 må være betalt for å ha tale- og stemmerett. 

 

Dagsorden 

1. Godkjenne de stemmeberettigede  

2. Godkjenne innkalling og saksliste  

3. Velge  

a. Dirigent til å lede årsmøtet 

b. Referent og to medlemmer til å underskrive protokoll 

4. Behandle årsmelding  

5. Behandle revidert årsregnskap  

6. Fastsette kontingent  

7. Vedta foreningens budsjett  

8. Behandle innkomne forslag 

9. Velge  

a. Styreleder  

b. Styremedlemmer og varamedlemmer til styret  

c. Revisor  

10. Velge valgkomite på 3 medlemmer  
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Sak 4 Behandle årsmelding for 2021 

Årsmelding 2021 

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 102, 4662 Kristiansand.  

Utvikling og resultat 

Drift av skuta 

Året startet med fullføring av verkstedoppholdet i Mandal. Det var avtalt at arbeidet skulle være 

ferdig i begynnelsen av mai, men skuta var ikke tilbake i Kristiansand før 24. juni. Derfor, måtte de 

første planlagte arrangementer i sommersesongen avlyses. Gjennom hele sommersesongen har det 

vært tokt på kysten med varighet fra noen timer til noen dager. Det lengste toktet var til Oslo for å 

delta ved dåp av redningsskøyta RS Ivar Formo og to støttefartøy 12. august. Deretter gikk turen til 

Aredalsuka som ble koordinert med forberedelser til det kommende skoleår.  

Skuta og besetningen var klar for skoleåret, men vaksinering av studentene mot Corona krevde 

spesielle tillatelser og forsinket avreisen. I midten av september kunne kursen endelig settes mot syd 

med en amputert seilingsplan. Det var 60 studenter om bord med solid flertall av jenter. Fram til 

nyttår hadde de besøkt havner på atlanterhavskysten av Europa, Middelhavet, Kanariøyene og Cap 

Verde. Seilingsplanen for resterende del av skoleåret ble først bestemt i løpet av høsten på grunn av 

all usikkerheten om smittesituasjonen for Corona. Den følger den opprinnelige seilingsplanen med 

litt avkorting. 

 Samarbeidet om drift med FR Christian Radich går fortsatt meget godt og utvikles gradvis. 

Aktivitet i Venneforeningen 

Medlemssituasjonen 

Fullriggeren Sørlandets Venner hadde 1320 medlemmer ved utløpet av 2021 mot 1437 ett år 

tidligere. Den store nedgangen skyldes at medlemmer som ikke har betalt de siste årene er slettet. 

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 fortsetter samarbeidet 

med Stiftelsen for å øke medlemstallet.  

I sommer og tidlig høst ble det gjennomført en medlemsundersøkelse for å kartlegge hvordan våre 

medlemmer oppfatter sitt medlemskap og hvordan vi blir oppfattet av de som ikke er medlemmer. 

Resultatene vil bli viktige i arbeidet med å utvikle Venneforeningen og vårt samarbeid med Stiftelsen. 
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Aktiviteter i året 

Coronasituasjonen satte sitt preg på aktivitetene i løpet av året. Den førte til at dugnadsinnsatsen 

under verkstedoppholdet måtte reduseres i forhold til opprinnelige planer. Likevel ble det gjort en 

stor innsats ved klargjøring av riggen. Frivillige fra Venneforeningen deltok også ved alle tokt og 

arrangementer i løpet av sommeren. De hjalp til med servering og med å ivareta gjeldende regler for 

smittevern. 

De frivillige og mannskapet ble takket for innsatsen om sommeren med en fest på skuta 5. august. 

Venneforeningens bidrag til stipendfond for studenter på A+ World Academy ble i øket med 100.000 

kroner slik årsmøtet vedtok. Det ble imidlertid ikke delt ut noen stipender i 2020, men de avsatte 

midlene kan benyttes sener. 

I løpet av mai flyttet vi sammen med Stiftelsen til nye lokaler i Vestre Strandgate 19b. Gleden ved det 

nye lokalet ble brått slutt i desember da husverten ga beskjed om at huset var solgt og lokalene må 

fraflyttes i løpet av kommende år.  

Årsresultat  

Driftskostnadene av Venneforeningen har om lag vært de samme som foregående år. Regnskapet for 

2021 viser et overskudd på kr. 220.692 som er lagt til egenkapital. 

Vedtatt støtte til studentstipend ble ikke tatt ut i 2021. Det vil kunne bli benyttet i 2022.  

Venneforeningens egenkapital er meget god sett i forhold til våre driftskostnader.  

Styret 

Årsmøtet i 2021 ble holdt digitalt 18. mars på grunn av Coronasituasjonen. Følgende tillitspersoner 

ble valgt:  

Styre 

Styreleder: Per-Anders Havnes, valgt for 1 år (fra Shantykoret) 
Styremedlem: Knut Arne Gjertsen, valgt for 2 år (fra Stiftelsen) 

Styremedlem: Toril Pedersen, valgt for 2 år 

Varamedlem: Elisabeth Thorjussen, valgt for 2 år 

Varamedlem: Kjell Berge, valgt for 2 år 

Styremedlem: Ivan Evensen, ikke på valg, 1 år igjen  
Styremedlem: Cecilie Fosselie, ikke på valg, 1 år igjen  
Styremedlem: Anette Stray Johansen, ikke på valg, 1 år igjen 
 
Styret konstituerte seg med Anette Stray Johansen som nestleder, Elisabeth Torjussen som sekretær 
og Kjell Berge som kasserer. 
Det har vært 8 styremøter og flere komitemøter i kalenderåret. 

 
Revisor  
Thor Erik Haddeland, valgt for 1 år. 
 
Valgkomite 
Tom Babinski, valgt for 1 år 
Per-Anders Havnes, valgt for 1 år 

 
Det har vært holdt 7 styremøter og flere komitemøter i kalenderåret. 

Per-Anders Havnes har representert Venneforeningen i styret til Stiftelsen.  
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Utvikling videre 
Drift av skuta 

Etter det omfattende oppgraderingen og vedlikeholdet vinteren 2020/21 er den generelle 

standarden for skuta gjennomgående god. 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 ferdigstilling måtte utsettes både på grunn av 

tilgjengelig tid og finansiering. 

I sommeren 2022 planlegges tokter i nære farvann for medseilere. Det vil bli et gratis dagstokt som 

takk til Venneforeningens medlemmer. Til de øvrige sommertoktene vil våre medlemmer få rabatt.  

Skoleåret 2022-2023 skal starte 24. august. Det er planlagt 16 havneanløp inklusiv Kristiansand i 

løpet av skoleåret. Vellykkede anløp i foregående skoleår vil bli gjentatt i kommende skoleår. 

Aktivitet i Venneforeningen 

Arbeidet med å styrke medlemstallet vil fortsette. Medlemsundersøkelsen i 2021 vil bli lagt til grunn 

for det videre arbeidet. Samarbeidet med Stiftelsen må styrkes.  To viktige element vil være å utvikle 

et tilbud til medlemmene i samarbeid med Stiftelsen samt å styrke mulighetene for frivillige i 

sommersesongen. 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, 17.02.2022 

 

Per-Anders Havnes Anette Stray Johansen Cecilie Fosselie 
Styreleder Nestleder Styremedlem 

 

Knut Arne Gjertsen Ivan Evensen Toril Pedersen 
Styremedlem  Styremedlem Styremedlem 

 

Elisabeth Thorjussen Kjell Berge 
Varamedlem/Sekretær  Varamedlem/Kasserer  

 

 

Forslag til vedtak 

Årsmelding for 2021 godkjennes. 
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Sak 5 Behandle revidert årsregnskap for 2021 

Fullriggeren Sørlandets Venner 

RESULTATREGNSKAP 2021 

 
Resultat 

2021 
Budsjett 

2021 
Avvik mot 
budsjett 

Resultat 
2020 

Avvik mot 
fjorår  

         

         
Driftsinntekter         
Medlemskontingenter  kr   303 733   kr  290 000   kr      13 733   Kr     273 570   kr         30 163   
Grasrotandel Norsk Tipping  kr     47 739   kr    60 000   kr     -12 261   kr       58 870   kr        -11 131   
MVA kompensasjon  kr             -      kr              -     kr               -     kr                 -     
Gave vedr Per Juel Larsens bortgang  kr     15 800    kr      15 800   kr     133 080   kr      -117 280   

Sum inntekter  kr   367 272   kr   350 000   kr     17 272   kr     465 520   kr        -98 248   

         
Driftsutgifter         
Utgifter adminstrasjon, styret  kr             -     kr   15 000   kr     -15 000   kr         6 783   kr          -6 783   
Markedsføring, Fundraising  kr   121 798   kr   50 000   kr      71 798   kr       28 250   kr         93 548   
Utgifter leie lokaler  kr            -     kr     3 000   kr       -3 000   kr         1 500   kr          -1 500   
Utgifter "gi en dugnadstime"  kr            -      kr              -     kr       17 150   kr        -17 150   
Tilskudd/gave Stiftelsen Sørlandet  kr            -     kr 100 000   kr   -100 000   kr  2 619 536   kr   -2 619 536   
Elevstipend  kr            -     kr 100 000   kr   -100 000   kr               -     kr                 -     
Diverse utgifter, kortgebyrer  kr     26 519   kr   10 000   kr      16 519   kr       34 965   kr          -8 446   

Sum utgifter  kr   148 318   kr 278 000   kr   -129 682   K r 2 708 184   kr   -2 559 866   

         
Driftsresultat  kr   218 954   kr   72 000   kr    146 954   Kr  -2 242 664   kr    2 461 618   

         
Finansposter         
Renteinntekter bank  kr       2 008   kr     5 000   kr       -2 992   kr           7 657   kr          -5 649   
Rentekostnader  kr            -     kr           -     kr              -     kr                -     kr                 -     

         
Årsresultat  kr   220 962   kr   77 000   kr    143 962   kr  -2 235 007   kr    2 455 969   
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BALANSE 2021   2020    

        
EIENDELER        
Kasse     kr                -       
Bank  kr       263 960     kr        44 325     
Sikringsfond  kr       748 578     kr      745 751     
Annen kortsiktig fordring  kr                -       kr          1 500     

Sum eiendeler  kr    1 012 538     kr      791 576     

        
GJELD OG EGENKAPITAL        
Egenkapital  kr    1 012 538     kr      791 576     

        
KORTSIKTIG GJELD        
Annen kortsiktig gjeld  kr                -       kr                -       

Sum gjeld  kr                -       kr                -       

        
Sum gjeld og egenkapital  kr    1 012 538     kr      791 576     

        

 

 
        

 Kristiansand 6. april 2022      

        
     
     
   
Per Anders Havnes  Annette Stray Johansen Cecilie Fosselie 
Styreleder  Nestleder  Styremedlem 
   

      
       
Toril Pedersen  Ivan Evensen  Knut Arne Gjertsen 
Styremedlem  Styremedlem  Styremedlem 
   

      
       
Elisabeth Thorjussen  Kjell Berge     
Varamedlem/Sekretær  Varamedlem/kasserer   
  

 

Revisors rapport  

 

 

 

Forslag til vedtak 

Årsregnskap for 2021 godkjennes. 
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Sak 6 Fastsette kontingent for 2023 

 

Styrets forslag til kontingenter for 2023: 

1. Medlemskategori Alumni for studenter som har avlagt eksamen med deres foresatte 

videreføres. De har gratis prøvemedlemskap ut eksamensåret. Deretter har de ordinær 

medlemskontingent.  

2. Øvrige kategorier og satser videreføres som i 2022 

1. Personlig medlemskap 390 kr/år 

2. Familiemedlemskap 750 kr/år 

3. Bedriftsmedlemskap 5000 kr/år 

 

Forslag til vedtak 

Forslaget til kontingenter for 2023 vedtas. 
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Sak 7 Behandle budsjett for 2023 

Fullriggeren Sørlandets Venner   

BUDSJETT 2022    
    

 Budsjett 2022 Budsjett 2021 Resultat 2021 

Driftsinntekter    

Medlemskontingenter  kr          350 000   kr          290 000   kr          303 733  

Grasrotandel Norsk Tipping  kr            50 000   kr            60 000   kr            47 739  

MVA kompensasjon  kr            20 000    kr                     -    

Andre inntekter  kr                    -      kr            15 800  

Sum innntekter  kr          420 000   kr          350 000   kr          367 272  
    

Driftsutgifter    

Utgifter administrasjon, styret  kr            15 000   kr            15 000   -  

Strategiske tiltak  kr            25 000   kr            50 000   kr          121 798  

Utgifter leie lokaler  kr                    -     kr              3 000   kr                     -    

Tilskudd/gave Stiftelsen Sørlandet 1)  kr          400 000   kr          100 000   kr                     -    

Elevstipend 2)  kr          200 000   kr          100 000   kr                     -    

Diverse utgifter, kortgebyrer  kr            10 000   kr            10 000   kr            26 519  

Sum utgifter  kr          650 000   kr          278 000   kr          148 317  
    

Driftsresultat   kr            72 000   kr          218 954  
    

Finansinntekter    

Renteinntekt bank  kr            15 000   kr              5 000   kr              2 008  

Rentekostnader   kr                    -     kr                     -     kr                     -    
    

Årsoverskudd  kr        -215 000   kr            77 000   kr          220 962  
    

Prognose balanse 2022    
Eiendeler 01.01.2022  kr      1 012 538    
Budsjett årsoverskudd 2022  kr        -215 000    
Kort og langsiktig gjeld  kr                    -      

Budsjett eiendeler 31.12.2022  kr          797 538      
    
1) Tilskudd til halv stilling ved Stiftelsen for prosjektet Medlemsutvikling i Venneforeningen. 
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. 

2) Foreslått bevilget kr 100 000 i elevstipend i tillegg til det samme beløp som ikke ble tatt ut i 2021. 

 

 

Forslag til vedtak 

Forslaget til budsjett for 2022 vedtas. 
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Sak 8 Behandle innkomne forslag 

Ingen 
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Sak 9 Valg av styre 

Innstilling fra valgkomiteen 

 

Styreleder  Per-Anders Havnes (Fra Shantykoret) Velges for 1 år  

Styremedlem Cecilie Fosselie Velges for 2 år 

Styremedlem Anette Stray Johansen Velges for 2 år 

Styremedlem Sofie Kristine Lynne (Fra A+ Alumni) Velges for 2 år 

 

Revisor  Thor Erik Haddeland Velges for 1 år  
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Sak 10 Valg av valgkomité 

 

Leder Leif Oscar Olsen Velges for 1 år  

Medlem Marianne Tronstad Velges for 1 år 

Medlem Per-Anders Havnes Velges for 1 år 

 

Forslag til vedtak 

De foreslåtte kandidater til valgkomite velges. 


