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Du ønskes med dette velkommen til årsmøte i  
Setesdalsbanens Venner 2016. Møtet avholdes 
på Grovane Stasjon lørdag 19. mars kl 14:30.

Denne folderen inneholder nødvendige  
dokumenter for møtet.

Alle som har betalt medlemskontingent for 2016 
har adgang til årsmøtet, er valgbare og har 
stemmerett.

Vel møtt!

Grovane stasjon, lørdag 19. mars kl. 14:30

Foto: Jack Nielsen



Årsberetning 2015

Styret, komiteer og utvalg
Styret

Formann: Jarle Leirkjær  
Varaformann:  Geir Klokkhammer  
Kasserer: Tor Arild Rysstad  
Sekretær:  Marius Aabel  
Infoansvarlig: Kristian Bronebakk  
Dugnadskoordinator: Vidar Krogstad

Medlemsansvarlig

Stian Aase Bergum

Redaksjonskomite

Hans Co. Sørensen 
John R.Sørensen 
Tom Einar Mørch  
Terje Honnemyr

Webansvarlig

Stian Aase Bergum

Arrangementskomite
Elina Paulukevicjus  
Jens Røed  
Hans Petter Furuborg

Revisor

Dag Yngve Aasen

Valgkomite 

Richard Homme  
Thomas Rysstad

Representanter

Følgende representanter ble utnevnt av styret i 
styremøte 7. april 2014:

Representanter til Driftsbestyrelsen for Setes-
dalsbanen (DfS):

• Jarle Leirkjær med personlig vara Marius 
Aabel.

• Kristian Bronebakk med personlig vara 
Geir Klokhammer.

Representanter til styret i Stiftelsen Setesdals-

banen:

• Jack Nilsen med personlig vara Aud 
Nilsen.

• Jarle Leirkjær med personlig vara Kristian 
Bronebakk.

• Marius Aabel med personlig vara Geir 
Klokhammer.

Økonomi
Regnskapet for 2015 er gjort opp med et over-
skudd på kr 188.604,16. Dette skyldes i hov-
edsak at planlagt tur i 2015 ble utsatt til 2016. 
Det var budsjettert med en utgift på kr 
80.000,- i 2015. Ellers har inntektene generelt 
vært over budsjett, mens kostnadene stort sett 
har vært lavere enn budsjettert.

Medlemsutvikling
Medlemstallet har fortsatt å stige i 2015. Det 
var ca. 20 medlemmer som meldte seg ut eller 
ikke betalte, men antall nye medlemmer i 
løpet året var større enn dette, godt hjulpet av 
en godt besøkt sesong. Gjennomsnittsalderen 
er ca. 56,4 år for de medlemmene vi har reg-
istrert fødselsår på. 

Medlemsutvikling: 2013 2014 2015

Hovedmedlemmer:   278   312   328  
Undermedlemmer:    116   130   141  
Sum medlemmer:     394   442   469

Medlemsbladet
Utgivelsene av Nytt fra Setesdalsbanen fulgte 
det vanlige mønsteret med tre utgaver i hhv. 
mai, september og desember. Stofftilgangen 
har ikke vært så god i 2015 som foregående år 
og det har gitt seg utslag i sideantallet. Totalt 
ble det 172 sider fordelt på nr. 96 - 72 sider, 
nr. 97 - 56 sider og nr. 98 kun 44 sider. Til 
sammenlikning var det hele 244 sider i 2014. 
Redaksjonskomiteen vil uansett takke for 
innkomne bidrag og oppfordrer samtidig våre



lesere til å skrive artikler til oss og sende inn 
bilder.

Dugnad
Det har i 2015 vært gjennomført flere prosjek-
ter på dugnad, både store og små. I tillegg til 
prosjektarbeid hjelper også foreningens 
medlemmer til i forefallende arbeid på banen. 
Noen av prosjektene som ble jobbet på:

• Maling skraping på løyning vakthytte.
• Overhaling av ny pakkemaskin.
• Restaurering av japptralla nesten ferdig!
• Klargjøring / godkjenning av drifts materiel-

let.
• Telefonkursen / grøftegraving.
• Brakkene har blitt pussa opp.

Medlemsaktiviteter
Også gjennom 2015 har vi hatt mange 
medlemsarrangementer av forskjellige art. 
Første arrangement etter årsmøtet i 2015 var 
et besøk på Stiftelsen Arkivet i Kristiansand 
hvor vi fikk en flott omvisning av Bjørn Rob-
stad. I juli hadde vi den tradisjonelle grill og 
familiedagen på Røyknes. Har hadde vi også 
verdensmesterskap i vognspettkasting. 
Barneklassen kaster vekselkost og her vant 
Andreas Melve med et kast på hele 15,38 
meter, dameklassen ble vunnet av Connie 
Bakken med et kast på 7,74 meter og her-
reklassen ble vunnet av Hans Petter Furuborg 
med et kast på 11,05 meter.

I september var det planlagt en utflukt til 
Arendal med tog, men denne måtte dessverre 
avlyses. I oktober hadde vi et temamøte om 
våpen i NSB. Her hadde vi besøk av Hans 
Ivar Biribakken som holdt en svært spennende 
foredrag om våpen i NSB. Han hadde også 
med seg en del forskjellige våpen som ble vist 
frem.

I november hadde vi besøk av Olaf Bjerknes 
som hold foredrag og viste lysbilder fra Tyske 

smalsporbaner.

Det tradisjonelle julemøtet ble avholdt 12 
desember. Møtet hadde i hovedsak samme 
innhold som tidligere med opplesning av his-
torien «Jul i Vrengen», god mat og utlodning.

Periodens 2 siste møter ble avholdt i januar og 
februar. På førstnevnte møte skulle vi hatt en 
temakveld om jernbane og lokalhistorie i 
Vennesla. Dette måtte også gå ut og ble i 
stedet erstattet av en filmkveld hvor vi så en 
film om Vestfolbanens ombygging til normal-
spor.

I februar hadde vi besøk av Roar Stenersen fra 
Norsk Jernbanemuseum. Han holdt et svært 
spennende foredrag om Dovregubbens histo-
rie og viste bilder. Møtet var svært godt 
besøkt.

Fremmøte har vært svært variabelt og har 
spent fra 8 til 40 personer.

Stiftelsen Setesdalsbanen
Venneforeningen har tre representanter i Stif-
telsens styre. I 2015 har Jack Nilsen (vara Aud 
Nilsen),  Jarle Leirkjær (vara Kristian 
Bronebakk) og  Marius Aabel (vara Geir 
Klokhammer) representers Venneforeningen. 

Det ble avholdt 4 styremøter.

Samarbeidet i stiftelsen er bra og stiftelsen 
fungerer mer som et rent eierorgan etter at 
VAM og Driftbestyrelsen har overtatt jern-
banedriften. 

Saker som har vært tatt opp i stiftelsen i 2015:

• Arbeidsgruppe for videreutvikling av 
Setesdalsbanen

• Fredning av Setesdalsbanen
• Eiendomsforholdene på Røyknes
• Ny bruk av vognhall fra Lillesand-

Flaksvandsbanen



Driftsbestyrelsen
Det har vært avholdt fire møter i Drifts-
bestyrelsen for Setesdalsbanen (DfS) i perio-
den 2015-2016 - i januar, mars, april  aug, 
september  desember og januar(2016)  . Jarle 
Leirkjær og Kristian Bronebakk har møtt i 
DfS for venneforeningen. For VAM har John 
Olsen og Tom Johansen møtt med fulle ret-
tigheter, og i tillegg har Gro Eikeland (ved 
behandling av saker angående økonomi) Stian 
Aase Bergum og Linda Evensen møtt med 
tale- og forslagsrett. Følgende saker har vært 
behandlet:

• Budsjett for 2015 (utarbeidet av VAM og 
behandlet/godkjent i DfS)

• Områdeplan for Grovane
• Brosjyre 2015
• Budsjett 2015
• Prosjekt Telefonkurs
• Tjenestelister 2015
• Sesongansatte
• Papping av godsvogner ( gave fra Ven-

neforening)
• Vogn Co 333
• Forprosjekt hall og gult materiell
• Gjenomgang 10 års plan
• Ferdigstillelse av vognkassebygg
• Omorganisering av driften (ansatte / innlei-

de)
• Budsjett 2016
• Vedlikehold av fasader på vognhallen
• Antall kjøringer og rutetider for 2016
• Kjøp av elbil
• Gjennomgang av JBV prosjekter
• 30-årsplan for damplok gjennomgått
• Regnskap for 2015
• Brosjyre for 2016
• Assisterende driftsbestyrer
• Sommervikarer 2016

Samarbeidet i Driftsbestyrelsen fungerer godt 
i de sakene som blir behandlet der.

Styret uttaler
Styret har hatt 11 møter i 2015 og behandlet 
til sammen 61 saker. Setesdalsbanen er inne i 
en god periode og styret har ikke vært utsatt 
for krevende saker. Samarbeidsavtalen med 
Vest-Agder-museet ble reforhandlet i 2014 og 
signert i 2015. Styret synes samarbeidet med 
museet fungerer etter hensikten. Foreningens 
medlemmer har vært aktivt involvert i 
togkjøringen på banen og i annet dugnadsar-
beid. 

Noen av sakene behandlet i 2015:

• Åpen dag på verkstedområdet.
• Oppdatering av hjemmeside og Facebook.
• Organisering av dugnadsprosjekter.
• Signering av ny avtale med Vest-Agder-

museet.
• Bevilgning av penger fra tiltakskonto.

De prosjektansvarlige for dugnad har utført et 
stort stykke dugnadsarbeid. Samtidig har 
medlemmene lagt ned en stor dugnadsinnsats i 
driften av jernbanen. Ordningen med prosjek-
tansvarlige fungerer bra for prosjekter, mens 
en ukentlig dugnad har vært vanskeligere å få 
til.

I juni arrangerte foreningen åpen dag på verk-
stedområdet. Besøkende ble kjørt til tomta 
med motorvogn fra Grovane stasjon og fikk 
delta i aktiviteter som dresinsykling og 
omvisning. Oppmøtet var overveldende med 
over 500 gjester. Arrangementet ble først og 
fremst markedsført på Facebook.

Driften av banen har fungert godt i 2015 og 
passasjertallet har vært bra. Bemanningen har 
også stort sett gått bra, men en økning i an-
tallet aktive medlemmer hadde vært en fordel.



Etter noen noen turbulente år på banen, har 
styret sett på det som en viktig oppgave å 
holde et lavt konfliktnivå. Styret har prøvd å 
styre mot stabilitet og jevn drift på banen og 
samtidig yte medbestemmelse i alle utvalg 
foreningen er representert i.

Til slutt vil styret oppfordre alle medlemmer 
til å være aktive i foreningen. Det arbeidet vi 
sammen gjør på dugnad utgjør en stor 
forskjell.

Regnskap 2015 og budsjett 2016
Regnskap og budsjett er satt opp på neste side.

Plan for Nytt fra Setesdalsbanen
Redaksjonskomiteen som i år stiller til gjen-
valg har meldt i fra om at dette blir deres siste 
år. Det er ikke en lett jobb å overta etter dem. 
De har gjort en fremragende jobb og arbeidet 
er tidkrevende. Samtidig så blir internett en 
viktigere og viktigere kommunikasjonskanal.

Styret har tre forslag:

1) Det velges neste år en ny redaksjon-
skomite som viderefører NfS som i dag.

2) Redaksjonskomiteen endres neste år til 
Mediekomiteen som får ansvar for alle 
kanaler (NfS, hjemmeside, Facebook-
gruppe). Denne komiteen bestemmer 
fordeling mellom hva som skal på trykk 
og hva som skal på nett.

3) NfS gjøres fra neste år om til en årbok 
som kommer før jul og oppsummerer året 
og sesongen. Redaksjonskomiteen blir da 
til årbokskomiteen.

Innkomne forslag fra 
medlemmene
Styret har ikke mottatt noen forslag fra 
medlemmene jamfør vedtektenes paragraf 4.

Medlemskontingent 2016
Styret foreslår å holde kontingenten uendret 
på dagens nivå.  

Valgkomiteens innstilling
Styret
Formann: Anne Bergit Jørgensen  (ny)  
Varaformann:  Geir Klokkhammer (ikke på 
valg)  
Kasserer: Tor Arild Rysstad (ikke på valg)  
Sekretær:  Jack Nielsen (ny)  
Infoansvarlig: Kristian Bronebakk (gjenvalg)  
Dugnadskoordinator: ledig

Medlemsansvarlig

Ragnar Norheim 
Redaksjonskomite

Hans Co. Sørensen (gjenvalg)  
John R.Sørensen (gjenvalg)  
Tom Einar Mørch (gjenvalg)  
Terje Honnemyr (gjenvalg)

Webansvarlig

Stian Aase Bergum (gjenvalg)

Arrangementskomite

Stian Aase Bergum (ny)  
Elina Paulukevicjus  (gjenvalg)  
Jens Røed (gjenvalg)  
Hans Petter Furuborg (gjenvalg)

Revisor

Dag Yngve Aasen (gjenvalg)

Valgkomite 

Richard Homme (gjenvalg)  
Thomas Rysstad (gjenvalg)



Inntekter Regnskap Budsjett 15 Avvik Budsjett 16
Tilskudd fra VAM 100 000,00 100 000,00 0,00 125 000,00

Kontingent 85 209,25 70 000,00 15 209,25 70 000,00

Ref. utg NfS 25 000,00 25 000,00 0,00 25 000,00

Div innt/renteinnt 21 193,57 20 000,00 1 193,57 10 000,00
Gaver 200,00 0,00 200,00 0,00

Grasrotandel N.T. 13 831,95 15 000,00 −1 168,05 15 000,00

Bokssalg 2014 37 605,00 20 000,00 17 605,00 5 000,00

Sum inntekter 283 039,77 250 000,00 33 039,77 250 000,00

Kostnader   
Medlemstur 0,00 80 000,00 80000 110 000,00

Medlemsblad 43 300,00 60 000,00 16 700,00 60 000,00

Arr./møter 12 649,88 30 000,00 17 350,12 30 000,00
Porto 8 648,24 15 000,00 6 351,76 15 000,00

Dugnad 25 742,99 30 000,00 4 257,01 30 000,00

Div rekvisita 2 062,50 10 000,00 7 937,50 5 000,00
Div utgifter 1 041,00 15 000,00 13 959,00 10 000,00

Gaver 991,00 2 000,00 1 009,00 2 000,00

Jubileumsbok 0,00 5 000,00 5 000,00 0,00

Sum kostnader 94 435,61 247 000,00 152 564,39 262 000,00

Resultat 188 604,16 3 000,00 185 604,16 −12 000,00

AKTIVA PASSIVA
31.12.2015 31.12.2014 31.12.2015 31.12.2014

Sparebanken Sør 535 302,46 560 867,73 5 378,93 5 378,93 Fond medl lokaler 

Jernbanepers. Sparebank 4 170,54 4 126,11 49 969,00 49 969,00 Tfs0921

18 575,00 19 200,00 Kont 14 bet i 13
153 180,95 289 180,95 Tiltakskonto

289 869,12 201 264,96 Fri egenkap

22 500,00 0,00 Innbetalt tur 2016
539 473,00 564 993,84 539 473,00 564 993,84

Kommentarer til regnskapet 
Vi har mottatt tilskudd fra VAM ifm dugnad på kr 100.000,-
Vi har mottatt tilskudd fra VAM ifm NfS med kr. 25.000
Kontingent vedr. 2016 bet i 2015 utgjør kr 18.575
Årets overskudd kr 188.604,16 foreslås fordelt med kr 100.000,- til tiltakskonto og kr 88.604,16 
til fri egenkapital. 
Det er utbetalt kr 236.000 fra tiltakskonto i 2015. Vognremisse og papping av vogntak. 
Det er innbetalt kr 22.500,- vedrørende egenandel tur 2016

Regnskap 2014 og forslag til budsjett 2015



Vedtekter 
Sist endret i årsmøte 16.03.2013.

§ 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.

§ 2 Medlemskap
Medlemskap i foreningen er åpen for alle. For at 
løpende medlemskap skal være gyldig, må kontingen-
ten 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. Ut-
meldelse fra foreningen må skje skriftlig. For øvrig vil 
en hver som ikke har betalt kontingenten innen betal-
ingsfristen bli slettet i medlemsregisteret etter forut-
gående purring med ny tre ukers betalingsfrist.

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

§ 3 Styret
Foreningen ledes av et styre bestående av seks 
medlemmer: Formann, varaformann, sekretær, kasser-
er, informasjonsansvarlig og dugnadskoordinator. For 
at styret skal være beslutningsdyktig må minst fire av 
dets medlemmer være til stede. Ved eventuell stemme-
likhet har formannen dobbeltstemme.

Hvis to eller flere av styremedlemmene går ut av styret 
i en valgperiode, skal det snarest mulig avholdes ek-
straordinært årsmøte for valg av nytt styre.

§ 4 Årsmøte
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. De medlemmer som ønsker å motta doku-
mentene elektronisk gir beskjed om dette til styret.

Alle som kan fremvise kvittering for betalt medlem-
skontigent for inneværende år har adgang til årsmøtet, 
er valgbare og har stemmerett.

Årsmøtet skal behandle som et minimum:

a) Årsberetning
b) Revidert regnskap
c) Budsjett for inneværende år
d) Fastsettelse av neste års kontingent
e) Innkomne forslag
f) Valg
   – medlemmer til styret,
   – revisor,
   – medlemmer til aktuelle komiteer og
   – aktuelle ansvarspersoner.

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.

Øvrige valg gjelder for ett år.

Tre representanter til styret for Stiftelsen Setesdalsba-
nen, med personlige vararepresentanter, oppnevnes av 
styret i første styremøte etter årsmøtet.

To representanter til Driftsbestyrelsen for Setesdalsba-
nen (DfS), med personlige vararepresentanter, opp-
nevnes 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.

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

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

§ 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 Setesdalsba-
nen.

§ 8 Signatur og prokura
Styrets formann og ett av styremedlemmene i fel-
lesskap tegner foreningens signatur. Styrets formann 



Returadresse: Setesdalsbanens Venner, Grovane, 4700 Vennesla

Skifting av vekselsviller på Grovane. Foto: Jack Nielsen.


