Styremøteprotokoll 1/2022
Dato:
Sted:

13. januar
2022
Grovane stasjon

Til stede:
Forfall:

Klokken: 1600

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

Protokoll distribueres til: sbv-styret@setesdalsbanen.no, g.eikeland@vestagdermuseet.no,
o.aa@vestagdermuseet.no og hjemmesiden til Setesdalsbanens Venner
Sak nr 1/22

Godkjenning av protokoll nr 5 fra 2021
Vedtak:
Protokollen godkjent uten merknader

Sak nr 2/22

Gjennomgang av regnskap
Regnskapet er omtrent i henhold til budsjett. Det er ingen overraskelser.
Vedtak:
Regnskapet tas til orientering og oversendes til revisor og årsmøte

Sak nr 3/22

Orienteringssaker
• Driftsbestyrelsen, ingen møter siden siste styremøte
Det er kjøpt inn en brukt Robel som er på vei til Setesdalsbanen. Den skal
spores om hos GOT services AS. Forventet ankomst i uke 3
• Stiftelsen, ingen møter siden siste styremøte• Dugnad
Dugnadsarbeidet er i gang igjen i år. Foreløpig er det arbeide med sporrenser
som blir prioritert. Det er vil også bli påbegynt arbeide med å hugge ved til
lokomotivene så snart det er mulig. Arbeide med skillevegger i Gyldna Freden
vil komme i gang i løpet av våren.
Vedtak:
Orienteringene tatt til etterretning.

Sak nr 4/22

Årsmøte 2022 er bestemt til å bli avholdt 17 mars 2022.
• Hvem gjør hva?
• Hvem er på valg
• Kontakte valgkomiteen
Vedtak:

Jarle Larsen lager oppsettet som i år bare blir sendt ut digitalt (som e-post og nett)
Jack skriver årsmeldingen med innspill fra Media komiteen (Thomas),
Dugnadskomiteen (Gjermund) og Styret uttaler fra Jarle Larsen. Morris klargjør
regnskap og får regnskapet revidert av revisor.
Oppfølgningssaker:
Sak nr 36/21

Evaluering av sesongen 2021
• Status: gjennomgang av evalueringsreferat
Vedtak:
Styret har, etter en nøye gjennomgang, prioritert forslagene som ligger i evalueringen.
Styrets prioriteringer blir tatt med i det videre arbeidet i Driftsbestyrelsen

Sak nr 13/21

Bremsehus Tsfo 921
Tidligere vedtak på at Tom Johansen skal lage dette i løpet av vinteren 21/22. Tom
gikk av med pensjon 12.01 22. Hva er situasjonene nå?
Øystein informerte 12.01 om at Tom har levert inn alle tegningene til dette og at
ledelsen skal sørge for at dette blir bygget ferdig.
Morris Klokkhammer jobber med bremsene til Tsfo 921
Vedtak:
Ny informasjon tatt til orientering

Sak nr 13/21

Gyldna Freden, ombygging til originalt innvendig
• Stian har bestilt nødvendige materialer.
• Thomas sørger for reisverk til lettveggene.
Vedtak:
Panelet som skal brukes er ferdig og kan hentes i Vågsbygd.
Thomas sørger for at det blir hentet sammen med reisverk til lettveggene.

Sak nr 24/20

Maling av Gyldna Freden
• Status 13/01, Det tas sikte på å male ferdig så snart det blir vær til det, våren
2022
Vedtak:
Det tas sikte på å få bygget ferdig malt til våren, når været tillater det.

Sak nr 40/20

Opprette skanne-komite
• Status er at Therese har kontakt med Thorunn om hva som skjer. Foreløpig
skanner vi inne bilder på en ekstern harddisk. Og venter med å legge ut bilder
på nett inntil alt er avklart.
Vedtak:
Status tatt til orientering.

Sak nr 30/21

Arrangementer for høsten 21.
• Julemøtet ble avlyst på grunn av Covid 19
Vedtak:
Julemøtet er derfor avlyst

Sak nr 5/22

Oppussing av sovevogn
Det jobbes med å pusse opp noen av kupeene i sovevogna, bredsporet vog. Dette for
å bedre overnattingsmuligheter for tilreisende tjenestegjørende medlemmer.
Foreløpig er det 3 sovevogns kupeer som pusses opp. Styret foreslår å gi støtte så vi
kan få pusset opp flere kupeer.
Vedtak:
Styret foreslår å støtte oppussingen av sovevognen med opptil 3 kupeer til kr 50.000
slik at vi får totalt 6 nyrenoverte sovekupeer. Saken oversendes årsmøte til
behandling.

Sak nr 6/22

Eventuelt
Ingen saker

Neste styremøte 17. mars kl 1630, Grovane stasjon
Referent Jack Holland Nielsen

Styret i Venneforeningens prioriteringer etter evalueringsmøte for
sesongen 2021
Oppdatere SBs hjemmesider med rutetider for 2022 så snart det er klaret, fjerne gamle rutetider.
Vurdere om det er grunnlag for å øke billettpriser. Det vi tilbyr er unikt.
Elektrisk fødevannsforvarming på damplok for å korte ned dagsverklengden for lok personale. Mulig
at det er mulig å søke om støtte til å kjøpe inn fødevannsforvarmere, energibesparende og
miljøhensyn.
Huske å stille billettsalgsystemet i fra Korona belegg til normalt belegg.
Husk å bruke små og store jubileer i markedsføringen av Setesdalsbanen, f eks at Lok 2 er 120 år og
at det er 60 år siden Setesdalsbanen ble lagt ned i 2022.
Fremmøte tidene, på tjenestelista, må bli klarere for tjenestegjørende. Noen ganger står det
avgangstider for toget andre ganger står det fremmøte tider. Viktig at det er likt og ikke blir
misforstått.
Grilldagene på Røyknes blir opplevet som positive.
Utstillingene på Røynes, positive tilbakemeldinger på dette. Litt liten tid på Røyknes (Hvordan går det
med reguleringsplanen?)
Savner litt aktivitet på Grovane. vil det hjelpe med markedsføring av åpen kafe på kjøredagene?
En lekeplass med fornuftige leker av tre (stort tre tog), hadde vært fint på Røyknes og Grovane.
Savner fortsatt høyttaleranlegg på stasjonene. Det kan være informasjon som er ferdig innspilt. Det
gir lik info til alle. Ikke alle som har lyst til å snakke i en mikrofon.
Når det ikke er billettklipping, blir noe av kontakten med våre passasjerer vekk. Det blir ikke meldt i
toget lengere underveis. F eks info om hvor lenge toget står på Røyknes, hvilken side det er
avstigning. Takk for turen osv
QR kode på infotavler, til stor hjelp for passasjerer og for oss som jobber.
Gjerne flere Temadager, f eks guidet turer i Tømmerrenna, guidet turer til Kringsjå, guidet turer på
verkstedsområdet osv.
Referent: Jack Holland Nielsen

