Styremøteprotokoll 4/2021
Dato:
Sted:

25. august 2021 Klokken: 1700
Gyldna Freden

Til stede:
Forfall:

Jarle Larsen, Thoma Rysstad, Gjermund Aas, Jarle Leirkjær og Jack Holland Nielsen
Morris Klokkhammer

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 25/21

Godkjenning av innkalling og protokollene nr 3 fra 2021
Vedtak:
Innkalling til styremøte 4/2021 og protokoll nr 3 fra 2021 godkjent

Sak 26/21

Hovedpunkter for regnskap så langt i 2021
Siden siste styremøte har det ikke vært mange endringer. Endringene er i hovedsak regninger fra
Pizzabakeren i forbindelse med dugnader/kjøringer. Ellers ingen vesentlige endringer.
Vedtak:
Styret tar regnskapet til etterretning. Men ønsker en avklaring på hvem som bestiller/betaler for
Pizza i forbindelse med kjøringer. Jarle undersøker.

Sak 27/21

Orienteringssaker
• Driftsbestyrelsen: det har ikke vært avholdt møte siden siste styremøte i
Venneforeningen
•

Stiftelsen Setesdalsbanen: ingen møter siden siste styremøte i Venneforeningen

•

125 års jubileum
o Jarle og Thomas orienterte om hva som har skjedd så langt i jubileet. Sesongen er
snart ferdig, og det er ikke planlagt flere møter i jubileumsgruppen.
Dugnad
o Den organiserte dugnaden i sommer er stort sett i forbindelse med avviklingen av
sesongens kjøringer med tog. Stor takk til alle som har tatt sin del av vaktene. Uten
de frivillige hadde det ikke gått mange tog. Det ser ut til at sesongen har gått bra,
uten kanseleringer. Det har også blitt gjort noe dugnad av enkeltmedlemmer på
vogner og annet arbeide.

•

Vedtak:
Orienteringene tatt til etterretning
Sak 28/21

Dugnad, forslag til nye prosjekter i vinter?
Siste års prosjekt med GF 12 er ferdig (mangler påskrift). Styret har derfor lyst til å begynne med
et nytt prosjekt. Alternative prosjekter ble diskutert. Dugnaden starter opp når sesongen er
avsluttet
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Vedtak:
Styret foreslår for Driftsbestyrelsen at spor-renser blir neste prosjekt.
Sak 29/21

Evaluering av sesongen 2021
De siste årene har vi innkalt til et evalueringsmøte for sesongen. Det oppfordres til medlemmer å
forberede seg til møtet for å komme med innspill til eventuelle forbedringer til sesongen 2022.
Driftsbestyrer og avdelingsleder blir også invitert til møtet.
Vedtak:
Det foreslås at evalueringsmøtet blir tirsdag 5. oktober kl 1800 på Grovane stasjon. Styret møter
kl 1700 for å klargjøre lokalet. Thomas sender ut en innkalling.

Sak 30/21

Arrangementer for høsten.
Som det er varslet nå så blir det ingen restriksjoner på grunn av Korona fra og med september.
Styret har derfor diskutert om det er mulig å gjennomføre skumringsmiddag på stasjonen. Det er
sporarbeide hele høsten så det er ikke mulig å kjøre. Julemøte bør kanskje også bli mulig?
Vedtak:
Jarle sender en forespørsel til arrangementskomiteen om de kan starte planleggingen.

Oppfølgningssaker:
Sak 14/21

Bremsehus TsFo 921
o Status 24.08.21: Bremsehus blir laget av Tom Johansen i løpet av vinteren 2021/2022
o Status på priser på bremsedelene er at vi ikke har mottatt priser foreløpig.
Vedtak:
Styre tar status til etterretning

Sak 13/21

Gyldna Freden, ombygging til originalt innvendig.
o Vedtak: Stian undersøker og bestiller nødvendige materialer
o Status 24.08.21 Vi har ikke hørt noe fra Stian om materialene
Vedtak:
Styret tar status til etterretning

Sak 24/21

Maling av Gyldna Freden.
o Vedtak: Det planlegges å starte med å male Nordveggen i høst. Fargen blir Skagen gul.
Thomas er ansvarlig.
o Status 24.08.21: Thomas har innkalt til dugnad lørdag 28. august
Vedtak:
Thomas Rysstad har påtatt seg ansvaret og kaller inn til dugnad.

Sak 40/20

Opprette skannekomite
Vedtak:
• VAM har spurt om 2 personer fra SBV (Jack og Therese) og 2 personer fra VAM (Janne og
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•

Thorunn) Kan være med på kurs i å legge inn bilder på setesdalsbanen.no Det vil bli gitt
opplæring av Stian Bergum.
Status 24.08.21: Therese skal kontakte Thorunn for oppdatering.

Vedtak:
Styret tar orienteringen til etterretning.
Sak 31/21

Eventuelt
Ingen saker

Evalueringsmøte: 5. oktober kl 1800 NB styret møter kl 1700
Neste styremøte: 26. oktober kl 1800 i Gyldna Freden
Sekretær
Jack Holland Nielsen
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