Fullriggeren Sørlandets Venner – Årsmøte 2019
Sted: Christianssands Sjømandsforenings møtelokale,
Østre Strandgate 9, Kristiansand
Tid: Torsdag 21. mars 2019 kl. 19:00

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

Lett servering
Etter årsmøtet:
 Status og planer for FR Sørlandet – Per Filip Sommerstedt
 FR Sørlandets Shantykor
Tale- og stemmerett på årsmøtet forutsetter at medlemskontingent for 2019 er betalt.

Årsmøtedokument finnes på etterfølgende sider.
Innstilling fra valgkomiteen og innkomme forslag fra medlemmer blir tilgjengelig etter hvert.
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Årsberetning 2018
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 bevaring av 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 disponerer et lokale i Gravane 6 og har postadresse: Postboks 653,
4666 Kristiansand.

Utvikling og resultat
Drift av skuta
FR Sørlandet ankom Kristiansand 2. juni etter å ha fullført sitt tredje skoleår med A+ Academy. Toktet
var denne gangen Middelhavet og Atlanterhavet med ca. 60 studenter. Etter hjemkomsten ble
kursen umiddelbart satt til Bergen for sårt tiltrengt dokking og vedlikehold. I Bergen ble det i St. Hans
helga møte mellom våre tre stolte seilskuter.
Sommerens Tall Ships Race gikk mellom Nordsjøhavner. Integrasjonstoktet med flyktninger og norsk
ungdom ble gjentatt, til tross for at myndighetene ikke fulgte opp sine løfter om finansiering etter det
vellykkede toktet i fjor.
Skoleåret 2018/2019 startet med 63 studenter, herav 43 norske. Planen for toktet var det store 8tallet i Atlanterhavet. Start sydover langs Europa og Nord-Afrika, over Atlanterhavet til Brazil, sydover
til Argentina, over Atlanterhavet igjen til Syd-Afrika, nordover langs Vest-Afrika og ny kryssing av
Atlanterhavet til Brazil, så til Karibien og USA før kursen settes hjemover til Europa og Kristiansand.
Forventet hjemkomst er 2. juni.
Når dette skrives, er salget for skoleåret 2019/2020 er i rute med tanke på å fylle alle plassene.
I løpet av 2018 har de to stiftelsene som eier og driver FR Sørlandet og FR Christian Radich inngått en
samarbeidsavtale om drift av de to skutene. Formålet er å øke kompetansen og effektiviteten i de to
driftsorganisasjonene. Driftssjef for begge skutene er ansatt hos Sørlandet og teknisk sjef er ansatt
hos Christian Radich. De to samarbeider selvsagt nært. En viktig oppgave blir å samordne rutiner og
prosedyrer ut fra det beste i de to organisasjonene. For FR Sørlandet er arbeidet startet opp med å
planlegge ombygging av maskinrom og ballastdekk med proviantrom og tanker. Både motorer og
elektriske installasjoner er så gamle at de krever mye vedlikehold, og det er vanskelig å skaffe
reservedeler. Samtidig tilfredsstiller de hverken nye og strengere myndighetskrav eller egne krav som
følge av ny driftsform. Arbeidene skal gjøres i forbindelse med klassing og andre verkstedopphold i
årene som kommer.
Økonomisk blir 2019 det beste året for Stiftelsen noen gang. Det bekrefter at beslutningen om A+
Academy og helårsdrift var riktig. Tallene blir offentliggjort i Stiftelsens årsmelding, men et betydelig

beløp kan settes til side for planlagt vedlikehold. Ut over dette vil også forestående vedlikehold øke
behovet for offentlig støtte, blant annet for å tilfredsstille kravene fra Riksantikvaren.

Aktivitet i Venneforeningen
Medlemssituasjonen
Fullriggeren Sørlandets Venner hadde 1189 medlemmer ved utløpet av 2018 mot 1250 ett år
tidligere. Av de registrerte medlemmer har 746 betalt sin kontingent for 2018. Det er en tilbakegang
på 150 betalende medlemmer fra 2017. Selv om den kontinuerlige nedgangen i medlemstallet faller
sammen med erfaringene i tilsvarende organisasjoner og kan knyttes til at savnet av skuta i
havnebildet, gir utviklingen god grunn til bekymring. Skuta trenger en stor og sterk venneforening
som kan gi praktisk og økonomisk støtte ved behov. Samtidig vil den gi tyngde overfor politikere som
vi trenger for å støtte opp om skuta vår.
Det er gitt ut 6 medlemsbrev i 2018, de to siste også på engelsk. Vi har ikke mange utenlandske
medlemmer, men det må vi endre. Engelske medlemsbrev er et tiltak i den retning.
20 medlemmer i Venneforeningen var med på hjemreisen fra Harlingen, siste havn i TSR 2018, til
Kristiansand.
Fullriggeren Sørlandet kan ikke fylle sin rolle som kulturbærer og formidler av maritim tradisjon ved å
ligge til kai. Det må skje på det åpne hav. Studentene om bord får med seg maritim kunnskap og
kultur i tillegg til gode akademiske resultater.
Årsresultat
Med unntak for bortfall av utgivelse av Ship o’hoy er løpende inntekter og driftskostnader for
Venneforeningen om lag de samme som foregående år. Regnskapet for 2018 viser et resultat på kr.
171.966. Dette er benyttet til styrking av egenkapitalen.
Årsmøtet 2018 vedtok å sette av inntil kr. 400.000 til Stiftelsen for eventuelt å kompensere for
bortfall av offentlig støtte til sommerens Integreringstokt. Stiftelsen fikk ikke behov for å be om dette.
I løpet av året har Venneforeningen bekostet anskaffelse av standsmessig regntøy til mannskapet
samt hjertestarter til skuta. Begge deler som følge av ønsker fra skuta formidlet gjennom Stiftelsen.
Til sammen kostet dette kr. 67 267.
Styret
Årsmøtet i 2018 valgte følgende tillitspersoner:
Styre
Styreleder Per Anders Havnes, valgt for 1 år (nominert av Shantykoret)
Styremedlem Ivan Evensen (ikke på valg 1 år igjen)
Styremedlem Benjamin Grønvold, valgt for 2 år (nominert av Stiftelsen. Sluttet og ny person skal
velges for 2019)
Styremedlem Odd Nordahl-Hansen, valgt for 2 år
Styremedlem Elisabeth Thorjussen, valgt for 1 år (trådte inn i siste året for Mette Marie Salvesen)
Styremedlem Alexander Lund, valgt for 2 år
Varamedlem Arild Vindi (ikke på valg, 1 år igjen)
Varamedlem Kjell Berge, valgt for 1 år (trådte inn i siste året til Elisabeth Thorjussen)

Revisor
Thor Erik Haddeland (1 år)
Valgkomité
Tom Babinski (1 år)
Idun Nordskog (1 år)
Jan Halvorsen på valg (1 år)
Styret konstituerte seg med Alexander Lund som nestleder, Elisabeth Torjussen som sekretær og Odd
Nordahl-Hansen som kasserer. Stiftelsens direktør, Per Filip Sommerstedt, har deltatt i styremøtene
ved behov med tale- og forslagsrett.
Det har vært holdt fire styremøter i kalenderåret.
Per-Anders Havnes har representert Venneforeningen i styret til Stiftelsen.
I løpet av året sluttet Benjamin Grønvold i Stiftelsen og har siden ikke deltatt i styrets møter eller
arbeid i samsvar med ønske fra Stiftelsen.

Utvikling videre
Drift av skuta
Programmet de to siste år med seilende skoleår og sommeren belagt med «Tall Ships Races», lokale
seilaser og andre oppdrag viser seg å gi godt økonomisk overskudd for selve driften. Så fremt
ivaretakelse av det vernede skipet får den nødvendige offentlig støtten, er dette en lovende
driftsmodell. Samarbeidet med FR Christian Radich vil gi synergieffekter. Samtidig styrker
samarbeidet mellom alle de tre store skutene relasjonene med det offentlige. Den store utfordringen
vil, som før, være å finne tid og økonomi til nødvendig planlagt større vedlikehold. Med noen års
mellomrom må hele eller storparten av sommeren bli brukt til verkstedopphold. Disse årene vil det
derfor bli reduserte inntekter og økte kostnader.
Aktivitet i Venneforeningen
Venneforeningen vil søke å styrke medlemstallet ved å lette deltakelse for utenlandske medlemmer,
blant annet ved å ta i bruk betaling over Internett. Det vil bli lagt stor vekt på å verve studenter i A+
Academy og deres foreldre.
Venneforeningen vil fortsette arbeidet med å etablere et stipendfond for unge medseilere på årseller sommerprogrammene og søke samarbeid om dette med lokale organisasjoner. Dette vil være et
viktig bidrag til å opprettholde en god andel regionale medseilere på disse programmene.
I samarbeid med Stiftelsen vil vi medvirke til at medlemmer i Venneforeningen hver sommer skal få
tilbud om å være medseilere på enkelte strekninger eller tokt til gunstige betingelser.
Venneforeningen er også på Facebook. I februar 2019 kan vi notere at 2245 fra 45 land følger oss. 79
% er fra Norge. Demografien er 44 % kvinner og 56 % menn og de aller fleste i voksen alder (52 %
mellom 45 og 64). Rekkevidden for Facebook var det siste året i gjennomsnitt 225 per innlegg.
Engasjement var i gjennomsnitt 55 per innlegg.
Vi har nå kommet opp i 729 e-postadresser til våre 1189 registrerte medlemmer. Det betyr at vi nå
kommer stadig nærmer målet om å kunne gjøre bruk av e-post for rask, kostnadseffektiv og
miljøvennlig utsending av informasjon, medlemsfaktura m.m. til alle. Vi er fortsatt ikke i mål, så vi

ber om at medlemmer som har eller kan nås via e-postadresse, sender den til
venneforeningen@sorlandet.org.

Takk til våre medlemmer
Styret retter 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,
og som igjen bidrar til å bevare den stolte fullriggeren som på en så flott måte ivaretar en viktig del av
vår kulturarv.

Kristiansand, 13.02.2019
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Fullriggeren Sørlandets Venner
RESULTATREGNSKAP 2018
Driftsinntekter
Medlemskontingenter
Grasrotandel Norsk Tipping
MVA kompensasjon
Andre inntekter
Sum inntekter

Resultat 2018

Budsjett 2018 Avvik

kr
kr
kr
kr
kr

kr
kr

223 500
44 625
268 125

Resultat 2017

Avvik mot fjorår

320 000 kr
30 000 kr
kr
5 000 kr
355 000 kr

-96 500
14 625
-5 000
-86 875

kr
kr
kr
kr
kr

315 437
37 722
13 885
58 500
425 544

kr
kr
kr
kr
kr

-91 937
6 903
-13 885
-58 500
-157 419

kr
kr

3 515
-10 000
-3 500
-332 733
2 100
-75 000
-19 447
-435 065

kr

67 267 kr
2 100
kr
25 553 kr
112 935 kr

10 000 kr
10 000 kr
8 000 kr
kr
400 000 kr
kr
75 000 kr
45 000 kr
548 000 kr

kr
kr
kr

560 kr
kr
5 992 kr
101 938 kr
kr
kr
250 000 kr
45 294 kr
403 784 kr

12 955
-1 492
-101 938
67 267
2 100
-250 000
-19 741
-290 849

Driftsresultat

kr

155 190 kr

-193 000 kr

348 190 kr

21 760 kr

133 430

Finansposter
Renteinntekter bank
Rentekostnader

kr
kr

16 777 kr
-

20 000 kr
kr

-3 223 kr
kr

19 911 kr
362 kr

-3 134
-362

Årsoverskudd

kr

171 966 kr

-173 000 kr

344 966 kr

41 309 kr

130 657

Driftsutgifter
Utgifter adminstrasjon, styret
Strategiske tiltak
Utgifter leie lokaler
Utgifter Ship o'hoy
Tilskudd/gave Stiftelsen Sørlandet
Tilskudd/gave Sørlandets shantykor
Elevstipend
Diverse utgifter, kortgebyrer
Sum utgifter

kr

kr
kr

13 515 kr
kr
4 500 kr

kr
kr
kr

BALANSE

kr
kr

2018

2017

EIENDELER
Kasse
Bank
Sikringsfond
Annen kortsiktig fordring
Sum eiendeler

kr
kr
kr
kr

524 549
2 214 219
2 738 768

kr
kr
kr
kr
kr

364 213
2 192 891
9 697
2 566 802

GJELD OG EGENKAPITAL
Egenkapital

kr

2 736 745

kr

2 564 779

KORTSIKTIG GJELD
Annen kortsiktig gjeld
Sum gjeld

kr
kr

2 023
2 023

kr
kr

2 023
2 023

Sum gjeld og egenkapital

kr

2 738 768

kr

2 566 802

Kristiansand, 13.02.2019
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Sak 6 Fastsette kontingent

Kontingentkrav for 2019 er alt sendt ut. Vedtak på dette årsmøtet gjelder kontingenten for
2020

2019

2020

Personlig medlemskap

300 kr/år

360 kr/år

Familiemedlemskap

500 kr/år

600 kr/år

Livsvarig medlemskap

5000 kr

5000 kr

Bedriftsmedlemskap

3000 kr/år

4000 kr/år

Det har vært arbeidet med å legge til rette for at studenter og tidligere studenter på A+
Academy samt deres foresatte skal få en tilknytning til Venneforeningen. Det vil i så fall skje i
nært samarbeid med Stiftelsen og skolen. Da kan det også bli aktuelt å opprette nye
medlemskategorier allerede i inneværende budsjettår. Styret trenger fullmakt fra årsmøtet
for å kunne iverksette dette før neste årsmøte.

Forslag til vedtak:
De foreslåtte satser for kontingent i 2020 godkjennes.
Styret gis fullmakt til, i nært samarbeid med Stiftelsen og ledelsen av A+ Academy, å etablere
og iverksette ny(e) kategori(er) medlemskap og kontingent(er) for studenter og tidligere
studenter ved A+ Academy samt deres foresatte.

Sak 7 Fastsette budsjett
FORSLAG TIL BUDSJETT 2019
Budsjett 2019

Budsjett 2018

Resultat 2018

Driftsinntekter
Medlemskontingenter
Grasrotandel Norsk Tipping
MVA kompensasjon
Andre inntekter
Sum innntekter

225000
45000
0
0
270000

320000
30000
0
5000
355000

223500
44625
0
0
268125

Driftsutgifter
Utgifter administrasjon, styret
Strategiske tiltak
Utgifter leie lokaler
Utgifter Ship o´hoy
Tilskudd/gave Stiftelsen Sørlandet
Elevstipend
Diverse utgifter, kortgebyrer
Sum utgifter

15000
0
5000
0
0
100000
30000
150000

10000
10000
8000
0
400000
75000
45000
548000

13515

112935

Driftsresultat

120000

-193000

155190

15000
0

20000
0

16777
0

135000

-173000

171966

Finansinntekter
Renteinntekt bank
Rentekostnader
Årsoverskudd

Forslag til vedtak
Det foreslåtte budsjettet godkjennes.

4500
67267
2100

Sak 8 Innkomne forslag
Forslag fra styret
FR Sørlandet skal i 2020 ha en omfattende klassing og samtidig foreta ombygging av
ballastdekk med maskinrom. Omfanget av arbeidet er enda ikke bestemt, og kostnadene vil
først bli klare når anbud fra aktuelle verksteder er innhentet. Stiftelsen arbeider med
søknader om støtte fra det offentlige i tillegg til at opparbeidet overskudd vil bli benyttet.
Det ventes imidlertid at den totale finansieringspakken vil kreve ytterligere egenkapital.
Venneforeningen ved styret har derfor blitt varslet av Stiftelsen om at det i løpet av 2019 kan
bli nødvendig å be om tilsagn på -/+ 1,5 million kroner i støtte som skal utbetales i 2020.
Styret vurder at dette er helt i samsvar med hva vedtektene sier om disponering av
Venneforeningens midler. Styret ber om fullmakt fra årsmøtet til å gi tilsagn om støtte i
samsvar med en forventet søknad.

Forslag til vedtak:
Styret gis fullmakt til å innvilge inntil 2 million kroner som støtte til forestående klassing av
FR Sørlandet i 2020 etter søknad fra Stiftelsen FR Sørlandet.

