Styremøteprotokoll 2/2021
Dato:
Sted:

6. mai 2021
Gyldna Freden

Klokken: 1600

Til stede: Jarle Larsen, Stian Klokkhammer, Morris Klokkhammer, Thoma Rysstad og Jack Holland Nielsen
Forfall: Helene Lunden
Protokoll distribueres til: sbv-styret@setesdalsbanen.no, g.eikeland@vestagdermuseet.no,
john.olsen@vestagdermuseet.no; o.aas@vestagdermuseet.no og hjemmesiden til Setesdalsbanens Venner
Sak 10/21

Godkjenning av innkalling og protokollene nr 1 fra 2021
Vedtak:
Innkalling til styremøte 2/2021 og protokoll nr 1 fra 2021 godkjent

Sak 11/21

Hovedpunkter for regnskap så langt i 2021
Kontingent inntekter er på kr 83.339 per 1. mai Budsjett er på kr 100.000 kanskje vanskelig å
oppfylle budsjett på grunn av Koronasituasjonen. Men erfaringsmessig så kommer det inne noe
når sesongen nærmer seg.
Andre inntekter er Grasrotandel på kr 12659.
Utgifter er stort sett i forbindelse medlemsbladet, kr 29000, porto kr 2848 og kostnader i
forbindelse med arrangementer og dugnad kr 2778
Vedtak:
Styret tar regnskapet til etterretning.

Sak 12/21

Orienteringssaker
• Driftsbestyrelsen, hovedpunkter
o Ansettelse av Stian Klokkhammer i full stilling
o Rutetider for sesongen 2021
o Vannstender Grovane stasjon
o Avtale om helseattester for tjenestegjørende personale med sikkerhetstjeneste
o Ferdiggjørelse av Tsfo 921, bremsehus og bremser
o Forprosjekt om utbygging av Beihølen området. Multiconsult har laget en plan.
o Info for plan for sporarbeide i sesongen 2021
o Istandsetting av lok 2. Detaljplan er laget og godkjent av Driftsbestyrelsen, og
sendt videre til Stiftelsen Setesdalsbanen og Norsk Jernbanemuseum til
informasjon
o Info om 125 år jubileum for Setesdalsbanen
o Speiderne ønsker å lage en brønn i Paulen. Speiderne må sjekke vannkvalitet på
grunn av avrenning fra sviller. Det lages en avtale om ansvarsforhold i forhold til
sporet som følge av utgraving.
o Det er ønskelig med en fellesparkering i enden av vognhallen på
verkstedsområdet. Forutsetning er at det ryddes og planeres ordentlig.
o Kjøpe en egen PC som skal stå på møterommet som medlemmer av
Venneforeningen kan bruke til å ta vaktmannskurs og lignende på.
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•

Stiftelsen Setesdalsbanen
o Regnskap og årsmelding for Stiftelsen Setesdalsbanen
o Orientering fra drift og vedlikehold
o 125 år Jubileumsfeiring for Setesdalsbanen 14. og 15. august
o Regnskap 2020 for Setesdalsbanen med oversikt over bundne/øremerkede fonds
per 31.122020
o Informasjon fra Stiftelsen Tømmerrenna. Stiftelsen Setesdalsbanen har en fast plass
der.
o Tilslutning til at Vest-Agder-museet inngår en gjensidig avtale med Vennesla
historielag om ikke kommersiell bruk av bilder fra Stiftelsen Setesdalsbanen digitale
fotosamling

•

125 års jubileum
o Det jobbes videre med en spennende jubileumsfeiring med hovedvekt på 14. og 15.
august, men også andre arrangementer i hele sesongen

Vedtak:
Orienteringene tatt til etterretning
Sak 13/21

Gyldna Freden, ombygging til originalt innvendig.
Hvem fikser kledning til den innvendige veggen?
Vedtak:
Stian Klokkhammer undersøker og bestiller nødvendige materialer

Sak 14/21

Bremsehus til Tsfo 921. oppfølgning av sak 52/20, sak 44/20 og sak 5/21
Hvem fikser tegningene til bremsedeler?
Hvem hører om pris for å få disse delene laget?
Vedtak:
Morris kan digitalisere tegningene.
Tegningene ligger på serveren til VAM.
Øystein har påtatt seg å undersøke priser og John Olsen har påtatt seg å skrive søknaden om
midler til dette.
Styret ønsker saken opp på neste møte i Driftsbestyrelsen

Sak 15/21

Årsmøte 2021
En gjennomgang av oppgaver for årsmøte. Hvem gjør hva?
Vedtak:
Jarle ønsker velkommen til årsmøte og konstitueringen.
Thomas foreslås som møteleder og Jack som referent.

Sak 16/21

Eventuelt.
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Ingen saker

Neste styremøte: Formann sender ut innkalling når det passer for det nye styret
Sekretær
Jack Holland Nielsen
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