Velkommen til årsmøte
Grovane Stasjon
23/03-2019
Kl 14.00
Enkel Servering

Du ønskes med dette velkommen til årsmøte i Setesdalsbanens Venner. Denne folderen
inneholder nødvendige dokumenter for møtet.
Alle som har betalt medlemskontingent for
2019 har adgang til årsmøtet, er valgbare
og har stemmerett.
Vel møtt!
Dagsorden
1. Godkjenning av innkalling
2. Valg av møteleder, referent og to personer
til å undertegne protokollen
3. Årsberetning
4. Regnskap
5. Budsjett 2019
6. Innkomne forslag
7. Medlemskontingent 2020
8. Valg
Side 2:
side3/5:
Side6 :
Side 7:
Side 8:

Vedtekter
Årsberetning 2018 Styret, komiteer og utvalg
Regnskap
Innkomne forslag
Valgkomiteens innstilling
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Vedtekter

a) Årsberetning
b) Revisorgodkjent regnskap
c) Budsjett for inneværende år
d) Fastsettelse av neste års kontingent
e) Innkomne forslag
f) Valg

Sist endret i årsmøte 25. mars 2017
§ 1 Formål
Setesdalsbanens venner arbeider for å støtte
Stiftelsen Setesdalsbanen i å bevare 1067 mm
smalsporet norsk jernbanemateriell, og for å
holde dette materiellet i drift på den nedlagte
Setesdalsbanens strekning fra Grovane og
nordover. Foreningen søker å samarbeide med
beslektede foreninger og andre instanser hvor
dette er naturlig.

– medlemmer til styret velges for 2 år
– revisor velges for 1 år
– medlemmer til aktuelle komiteer velges for 1
år
– aktuelle ansvarspersoner velges for 1 år
Valg av medlemmer til styret gjelder for to år.
Dersom tre eller færre styremedlemmer er på
valg, skal disse velges for to år. Dersom flere
enn tre styremedlemmer er på valg, skal tre
medlemmer velges for to år, og de øvrige for
ett år.

§ 2 Medlemskap
Medlemskap i foreningen er åpen for alle. For at
løpende medlemskap skal være gyldig, må kontingenten være innbetalt innen utløpet av betalingsfristen.
Medlemskontingenten for kommende år fastsettes av årsmøtet.
Årsmøte kan vedta ulik kontingent for ulike
grupper. Betalingsfristen fastsettes av foreningens styre. Utmeldelse fra foreningen må
skje skriftlig. For øvrig vil en hver som ikke har
betalt kontingenten innen betalingsfristen bli
slettet i medlemsregisteret etter forutgående
purring med ny tre ukers betalingsfrist.

Øvrige valg:
Tre representanter til styret for Stiftelsen Setesdalsbanen, med personlige vararepresentanter, oppnevnes for 2 år av styret i første styremøte etter årsmøtet.
To representanter til Driftsbestyrelsen for Setesdalsbanen (DfS), med personlige vararepresentanter, oppnevnes av styret.
Oppnevnelse til DfS gjelder for to år, slik at
man normalt oppnevner ett medlem hvert år.
Oppnevnelse skal skje i første styremøte etter
årsmøtet.

Foreningens styre kan utnevne æresmedlemmer. Alle medlemmer kan sende forslag på
æresmedlemmer til styret. Æresmedlemmer
innrømmes fri kontingent.

Forslag som årsmøtet skal behandle må være
styret i hende senest 31. januar.

§ 3 Styret
Foreningen ledes av et styre bestående av fem
medlemmer: Formann, varaformann, sekretær,
kasserer og informasjonsansvarlig. I tillegg
velges et varamedlem. For at styret skal være
beslutningsdyktig må minst tre av dets medlemmer være til stede. Ved eventuell stemmelikhet har formannen dobbeltstemme. Hvis to
eller flere av styremedlemmene går ut av styret
i en valgperiode, skal det snarest mulig avholdes ekstraordinært årsmøte for valg av nytt
styre.

§ 5 Ekstraordinært årsmøte
Det innkalles til ekstraordinært årsmøte når
styret finner det påkrevet eller når et antall
medlemmer tilsvarende minst 10% av foreningens medlemstall pr. 31.12 foregående år
krever det. Det må i innkallingen gå klart frem
hvilken sak eller hvilke saker som skal behandles.
§ 6 Vedtektsendringer

§ 4 Årsmøte

Endringer av vedtektene kan bare foretas i ordinært årsmøte, og det kreves minst 2/3 flertall.

Årsmøtet er foreningens høyeste myndighet og
holdes innen utgangen av mars hvert år. Innkallingen skjer skriftlig, og skal sendes senest
tre uker i forveien sammen med de dokumenter
som er nødvendig for årsmøtet.

§ 7 Oppløsning
Beslutning om oppløsning av foreningen må
behandles av både ordinært og et ekstraordinært årsmøte, og må vedtas med minst 2/3
flertall. Blir foreningen oppløst, skal foreningens aktiva tilfalle Stiftelsen Setesdalsbanen.

De medlemmer som ønsker å motta dokumentene elektronisk gir beskjed om dette til styret.
Alle som kan fremvise kvittering for betalt medlemskontigent for inneværende år har adgang
til årsmøtet, er valgbare og har stemmerett.

§ 8 Signatur og prokura
Styrets formann og ett av styremedlemmene i
fellesskap tegner foreningens signatur.
Styrets formann alene innehar prokurafullmak

Årsmøtet skal behandle som et minimum:
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Vi Lyser fred over våre medlemmer som har gått bort

Årsberetning 2018
Styret, komiteer og utvalg
Styrer, komiteer og utvalg har hatt følgende sammensetning etter årsmøtet 17. Mars 2018:
Styret
Formann:
Varaformann:
Sekretær:
Kasserer:
Info ansvarlig:
Vara medlem:

Økonomi
Regnskapet er godkjent uten kommentar fra Revisor

Jarle larsen
Stian Klokkhammer
Jack Holland Nielsen
Morris Klokkhammer
Thomas Rysstad
Helene Lunden

Medlemsaktiviteter
Komiteen har i 2018 arrangert tre medlemsarrangement;
Familiedag på Røyknes, Skumringstur og Julemøte.25. august ble det satt opp motorvogntog til Røyknes stasjon. Alle
medlemmer av venneforeningen med familie var invitert til
hyggelig samvær, grilling og konkurranse – det årlige verdensmesterskapet i vognspett-/vekselkostkast.

Mediekomité:
Hans Co, Sørensen, John R Sørensen, Tom Einar Mørch,
Ragnar Norheim, Thomas Rysstad.

I år var det Malin Larsen som vant barneklassen i vekselkostkast på 10,38 meter. Dameklassen i vognspettkast ble
vunnet av Connie Bakken som kastet 6,37 meter, og Pål
Mjåland stakk avgårde med den gjeve 1. plassen i herreklassen etter å ha kastet 9,28 meter
.
Lørdag 20. oktober ble lok nr 5 oppfyrt for siste gang i 2018
i anledning høstens Skumringstur. 34 påmeldte medlemmer
fikk oppleve en helt spesiell stemning og en utmerket 3retters middag i vogn Co163 på turen til Røyknes. Turen ble
i år kjørt med damptog på grunn av motorhavari på motorvogn Sulitelma. Påfølgende fest i venterommet på Grovane
stasjon med quiz, auksjon og prisutdeling ble en suksess
også i år.

Arrangementskomité:
Lilian Lunden, Otto Lunden, Rolf Larsen og Aud S Nielsen
Valgkomité:
Andreas Bakken
Therese Mølø (oppnevnt av styret etter årsmøtevedtak)
Medlemsansvarlig:
Anne Bergit Jørgensen
Webansvarlig:
Stian Aase Bergum

Det tradisjonelle julemøtet ble avholdt 15. desember, og 35
medlemmer hadde funnet veien til et julepyntet venterom på
Grovane. Smørbrød og diverse julesnack ble servert, det var
opplesing av julefortellingen fra Vrengen og ikke minst utlodning med mange flotte premier.
Årets komité har i tillegg planlagt en omvisning for medlemmer på Stiftelsen Arkivet som blir den 4. mars i 2019.
Komiteen håper at våre medlemmer setter pris på aktivitetene som har vært arrangert dette året.

Revisor:
Dag Yngve Aasen
Følgende representanter ble utnevnt av styret i styremøte 22. Mars 2018:
Representanter for Driftsbestyrelsen for Setesdalsbanen (DfS):
Jack Holland Nielsen
vara Morris
Klokkhammer ikke på valg
Jarle Larsen
vara Stian Klokkhammer for et år

Mediekomiteen
I 2018 har det blitt gitt ut to utgaver av NfS: nr. 103 (68 sider) og nr. 104 (96 sider). Bjorvand & co har hatt oppsett og
trykk.
Nyheter og info på hjemmesiden har kommet ut 1-2 ganger i
måneden i 2018, litt etter av hva som har skjedd.
Facebook siden har også blitt oppdatert jevnt og trutt gjennom året

Representanter til Stiftelsen Setesdalsbanen:
Representantene blir valgt for 2 år og ingen var på valg i
2018.
Formann Anne Bergit Jørgensen ønsket å trekke seg på
grunn av stort arbeidspress.
Styret valgte Jarle Larsen med personlig vara Thomas
Rysstad for 1 år.
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Driftsbestyrelsen
Driftsbestyrelsen (DfS), som ble opprettet i henhold til avtalen mellom Venneforeningen og VAM, har hatt 4møter i
2018.

Det ble laget et eget referat fra evalueringsmøter.
(dette ligger på våre nettside)
Her er noen viktige aktiviteter i foreningen:
•
Dugnader
•
Driftssesongen
•
Deltakelse i Stiftelsen
•
Deltakelse i Driftsbestyrelsen

Følgende har møtt: John Olsen, Øystein Aas, Jarle Larsen,
Jack Holland Nielsen, Tom Johansen på enkeltsaker , Gro
Eikeland, Stian Bergum som driftsbestyrer. De fire førstnevnte er medlemmer med stemmerett.

Dugnadsinnsatsen også utenom arbeid med togfremføring,
har vært god.
Onsdager kl 17.00 er faste dugnads dag.
I høst har det blitt jobbet 91 Timer med Skd 227 . og en del
andre dugnads oppgaver er gjort, noe som er kjempe bra

Samarbeidet i DfS har gått bra og det har vært enighet om
alle saker.
Av saker som har vært behandlet i DfS nevnes:
Budsjett
Oppstart og avslutning av sesong, herunder nytt
opplegg for salgstjenesten
Antall cruisekjøringer
Evaluering av sesong
Rapporter
Prisfastsetting
Sporarbeid
Arbeid med oppussing av verksted
Gul hall
Parkeringsplass
2018 ble første året med bestilling av billetter på nett, en
ordning som ser ut til å fungere veldig bra. Ordningen blir
videreført med enkelte forbedringer.
Det har vært fokus på banearbeid. Bytting av sviller, utkjøring av ballast og justering av spor fra Paulen og frem til
Kringsjå. Det har vært innleid ekstra folk til dette.
Gull hall og spor inn i hallen er også prioritert, men ikke helt
ferdig per 1. Januar 2018.
Det var til tider vanskelig å bemanne tjenestelistene i 2018.
Det var færre tjenestegjørende og flere togavganger. Noe
som medfører stor slitasje på de som har tatt tjeneste. På
salgssiden var det også vanskelig å få nok folk. Noe som
medført at det ikke var full bemanning på salgsplassene på
Grovane og Røyknes.
På grunn av tørken i sommer fikk vi forbud mot å kjøre med
damp i 6 uker totalt. Derfor ble det ekstra mye kjøring med
motorvogn, noe som medførte stor slitasje Sulitjelma.
Mange av charterkjøringene ble også gjennomført med motorvogn.

Telefonkursen er det og blitt gjort en god del med.
Det er og begynt og jobbe med sikringsanlegget på Grovane
stasjon.
Stasjons dugnader blir det til våren ,både på Røyknes og
Grovane Stasjon.
Dette kommer det mere info om mot våren.
Det ble og en Medlemstur for de unge aktive under 19 år til
Hønefoss , som en takk for innsatsen de legger ned .
Dette står det mere om i Nfs.
Tilbakemelding fra medlemmer og andre er meget positiv.
Det er gode samarbeidsforhold. Samarbeidet mellom de frivillige og de ansatte går bra.
Det er positiv omtale i pressen og sosiale medier av Setesdalsbanen.
Venneforeningen har en formell posisjon i jernbanedriften,
og vi mener at vi blir hørt og tatt med i driften. Vi vil gjøre
vårt for at samarbeidet fortsatt går bra og at medlemmene
har et godt tilbud om dugnadsinnsats for Setesdalsbanen.
Styret ønsker å bidra til utvikling av banen. Det blir gitt støtte til ulike prosjekter – både i form av arbeidsinnsats og med
økonomisk støtte.
Blant annet støttet Venneforeningen 50/50 med en grense
på 50 000, med ferdigstilling av toalettbyget på Røyknes
Stasjon.
Dette ble ferdig tidlig i sesongen 2018. Dette var noe vi
trengte sårt.
Venneforeningen har og fått en egen Støtte Konto på Vips
Det blir laget noen plakater/ brosjyrer for og formidle dette

Styret uttaler
Styret har hatt 7 styremøter med 73 saker i 2018.
Vi har og hatt en utrolig flott og fin sommer, men dessverre
har ikke finværet vært greit for togdriften.
Det ble mye innstilt damp kjøring pga Brannfaren, og det
ble mye kjøring med Sulitema , dessverre så fikk vi havari
på den ene av de to motorene.
Motoren er nå i skrivende stund sendt ned til sylinderservice
I Kristiansand for overhaling.
Men tross lite dampkjøring , så var det 21821enkeltreisende
på Setesdalsbanen 2018.
Og dette hadde vi ikke fått til uten alle våre frivillige medlemmer som har stått på i hele fjoråret.
Det ble holdt et evalueringsmøte for sesongen 2018 Torsdag

Medlemsutvikling

11. oktober. Det kom 17 stk .
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•

Viser til årsberetningen fra 2017 og oppsetter angående
medlemsutviklingen, og kan tilføye følgende tall for 2018:

•
2013
Hoved 278
Familie 116
Sum
394

2014

2015

2016

2017

2018

312
130
442

328
141
469

327
148
475

363
121
484

358
120
478

•
•
•
•

Det har i 2018 vært innmeldt ca 30 nye medlemmer, men
det har tydeligvis vært enda flere som ikke betalte i samme
tidsrom. Det er brukt endel tid på å «purre» via sms, men
ikke alle henvendelser har gitt resultat.

•
•

Orientering om regnskap, økonomi og fremdrifts
planer, faste poster på alle styremøter.
Pumpedresinen som var utlånt til Birkenes Bygdemuseum
Cap-museet og fremdriften av dette.
Eiendomsforholdene på Røyknes
Endringsforslag i Vedtektene for Stiftelsen
Setesdalsbanen
Tilskudd fra jernbaneverket og fremdrift på alle
prosjektene.
Registrering av Stiftelsen Setesdalsbanen eiendeler
Nasjonalt museum over Carl Abraham Phils smalspor-teknologi og historie på Setesdalsbanen

Styret har også i 2018 vært aktive for å få en avklaring om
eierforholdene på Røyknes. Og endelig er det avsagt dom
fra Marnar jordskifterett. Dommen gikk i favør av Vennesla
kommune. Saken er nå avsluttet og det kan planlegges videre aktiviteter på Røyknes.

Stiftelsen Setesdalsbanen
Styret i Stiftelsen Setesdalsbanen består av 3 personer fra
Venneforeningen (Jack Holland Nielsen, vara Aud S Nielsen, Jarle Larsen, vara Stian Klokkhammer, Geir
Klokkhammer, vara Thomas Rysstad),1 person fra Vennesla
Kommune (Jens Røed Formann) , 1 person fra Kristiansand
Kommune ( Ingrid Wisløff Jæger), 1 person fra Fylkeskommunen (Alexander Esty Jensen) og 1 person fra Fortidsminneforeningen (Dag Olaf Torjusen).

Stiftelsen Tømmerrenna
Setesdalsbanens Venner er ikke organisatorisk knyttet til
Stiftelsen Tømmerrenna, men er knyttet sammen på mange
måter og utfyller hverandre som utfartssted. Venneforeningen har, via Stiftelsen Setesdalsbanen, en plass i styret
for Stiftelsen Tømmerrenna.

Stiftelsen har også I 2018 fungert som et rent eierorgan.
Vest Agder Museum (VAM) og Driftsbestyrelsen har ansvaret for jernbanedriften. Det er i hovedsak de frivillige i venneforeningen som har utført de fleste tjenestene i driften.

Også i 2018 har det blitt gjort mye for å bevare Tømmerrenna. Det er skiftet mye dårlig plank nord for den øverste tunellen. Arbeidet ble imidlertid stoppet på grunn av tørken i
sommer. Planen er å fortsette i 2019 med å bytte ut dårlige
materialer.

I 2018 ble det avholdt 4 styremøter, 30 saker ble behandlet.
Viktige saker:
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Regnskap 2018 Og Budsjettforslag 2019
INNTEKTER
Tilskudd fra
VAM
Kontigent
Ref. utg. Nfs
Div
innt/renteinnt
Gaver
Grasrotandel
N.T.
Boksalg 2017
Sum
KOSTNADER
Medlemstur
Medlemsblad
Arr./møter
Porto
Dugnad
Div. rekvistia
Div. utgifter
Gaver
Sponsing vogn
Sum
Resultat

Sparebanken
Sør
Jernbanepers.
Sparebank

REGNSKAP
131 266

BUDSJETT '18
127 650

AVVIK
3616

BUDSJETT '19
135 000

91 026,81
25 000
18 284,98

90 000
25 000
5000

5876,81
0
11 784,98

100 000
25 000
15 000

0
19 692,78

0
15 000

0
4692,78

5000
20 000

0
285 270,57

1000
245 000

-1000
24 970,57

1000
301 000

REGNSKAP
17 980
70 700
39 537,69
10 241,85
17 534,2
0
3961,89
840
0
160 795,63
124 474,94

BUDSJETT '18
120 000
85 000
30 000
15 000
30 000
5000
10 000
2000
150 000
262 000
-12 000

AVVIK
-102 020
-14 300
9537,69
4758,15
-13 930,76
-5000
-5324
340
-150 000
-275 938,92
-250 968,35

BUDSJETT '19
-120 000
-85 000
-45 000
-15 000
-30 000
-5000
-10 000
-2000
-150 000
-462 000
-161 000

AKTIVA
31.12.2018
58 8770,5

31.12.2017
54 5071,66

31.12.2018
1430,53

PASSIVA
31.12.2017
2280,03

4236,94

4194,9

49 969

49 969

18 050

16 750

-4169,04
522 7726,95
593 007,44

76 434,46
403 833,07
549 266,56

593 007,44

549 266,56

Kommentarer til regnskap 2018
Vi har mottatt tilskudd fra VAM ifm dugnad kr 131266
Vi har mottatt tilskudd fra VAM ifm NfS
med kr. 25000
Kontingent for 18 bet i 17 utgjør kr 18050
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Fond medl lokaler
Tfs 0921
Kont bet i 17
vedr 18
Tiltakskonto
Fri egenkap

Innkomne forslag
Forslag fra medlemmene

I vedtektene § 4, tredje linje står det: De medlemmer som ønsker å motta dokumentene
elektronisk gir beskjed om dette til styret.

Styret har ikke mottatt noen forslag fra medlemmene jf. vedtektenes § 4.

Styret ber årsmøte om å støtte følgende forslag
til nye tekst: De medlemmene som ønsker
dokumentene i posten gir beskjed om dette til
styret.

Forslag fra styret Vedtektsendringer
I vedtektenes § 2, 3 ledd står det:
Foreningens styre kan utnevne æresmedlemmer.
Alle medlemmer kan sende forslag på æresmedlemmer til styret. Æresmedlemmer innrømmes
frikontingent.

Medlemskontingent 2020
Styret foreslår at medlemskontingenten for
2020 beholdes uendret i forhold til 2019.

Styret ber årsmøte om å støtte følgende forslag.
Vedtektenes § 2, 3 ledd utgår.
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Returadresse: Setesdalsbanens Venner, Venneslaveien 350,
4707 Vennesla

Valgkomiteens innstilling
Styret:
Formann: Jarle Larsen (ikke på valg )
Varaformann: Stian Klokkhammer (Gjenvalg 2 år)
Kasserer: Morris Klokkhammer (Gjenvalg 2år)
Infoansv.: Thomas Rysstad (Gjenvalg år)
Sekretær: Jack Holland Nielsen (ikke på valg)
Varamedlem: Helene Lunden (ikke på valg)
Medlemsansvarlig:
Therese Mølø (ny)
Webansvarlig:
Stian Aase Bergum (gjenvalg)
Mediekomité:
Hans Co. Sørensen (gjenvalg),
John R. Sørensen (gjenvalg),
Tom Einar Mørch (gjenvalg),
Ragnar Norheim (gjenvalg),
Thomas Rysstad (gjenvalg).
Arrangementskomité
Aud S. Nielsen (gjenvalg), Lillian Lunden
(gjenvalg), Otto Lunden (gjenvalg), Rolf Larsen
(gjenvalg).
Revisor
Dag Yngve Aasen (gjenvalg)
Valgkomité
Andreas Bakken (gjenvalg)
Therese Mølø (Gjenvalg)
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