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Styrets årsberetning 2018. 

 

 
Periode; 

Årsmeldingsperioden er fra 01. Januar 2018 til 31. desember 2018 
 

 

Styret; 
Styret har i perioden bestått av følgende medlemmer; 
 

 Leder; Karl Edvard Skavhaug 
 Nestleder og Web ansvarlig; Christian Nordvik 
 Kasserer; Trine Kleftås 
 Sekretær; Roald Ingebrigtsen  
 Anne Pedersen, (Jostein Ingebrigtsen til mai 2018) 
 Vara medlem 1. Anne Lise Ingebrigtsen (Sverre Edvardsen til mai 2018) 
  Vara medlem 2. Eva Bakken 

 
Periodens aktiviteter; 

 
Styret har i perioden avholdt 5 styremøter, samt en ekstraordinær generalforsamling den 29. 
juni 2018.  
Det ble også avholdt et medlemsmøte på ungdomshuset den 20. juli, hvor aktuelle temaer 
som vekst og styrkelse av Velforeningen, lukket Face book side samt aktiviteter og 
engasjement var diskusjonstemaer. 
Protokoller fra avholdte styremøter og medlemsmøte samt årsmøte 2018 og ekstraordinær 
generalforsamling ligger tilgjengelig på velforeningens hjemmeside, www.fugloy.no under 
menypunkt Medlemsside med passord;” Fugloy.”  

 

 Samferdsel / Kommunikasjon 
 
Det har som kjent ikke vært noen endringer i samferdselstilbudet til og fra øya i perioden.  
Men i løpet av 2018 har det vært stor politisk aktivitet fra fylkesrådets og fylkestingets side 
for å få gjennomslag for det nye samferdselskartet som ble foreslått i 2016, og av denne 
grunn har samferdsel og kommunikasjon vært det som styret har jobbet aller mest med i 
perioden.  
I denne prosessen har styret i velforeningen vært en aktiv part som systematisk har jobbet 
opp mot både de kommunale og de fylkeskommunale beslutningsorganene, for at Sørfugløy 
fortsatt skulle få beholde en så god kommunikasjon som mulig også i fremtiden. 
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Pr dato ligger det et forslag/utkast til en lokalrute/ matingsrute til NEXen i Gildeskål hvor 
Sørfugløy er et av flere anløpssteder.  
Denne lokalruten skal etter planen ha oppstart 1. mars 2019. * 
Styret er kjent med forslaget, og har avgitt både kommentarer og konkrete innspill til dette 
både til samferdselsråden, samferdselssjefen, samferdselsavdelingen på fylket og til 
Gildeskål kommune ved ordføreren. 
Det har vært en lang og krevende prosess for styret, men etter møte som vi hadde med 
samferdselssjefen i sommer, fikk styret forhåpninger om at Sørfugløy også i fremtiden får et 
anstendig anløpstilbud. 
Uansett må Sørfugløy velforening være en aktiv og seriøs part som kontinuerlig jobber for at 
Sørfugløy fortsatt skal ha et godt kommunikasjonstilbud. 
 
 

 Havna  
 

Etter at Sørfugløy Velforening den 8. juni 2018 mottok tilbud om kjøp av Sørfugløy 
fiskerihavn fra Kystverket ved Forsvarsbygg AS, med svarfrist 22. juni noe som ble endret til 
29. juni, valgte styret i velforeningen å innkalle til ekstraordinær generalforsamling den 29. 
juni. 
Etter avholdt ekstraordinær generalforsamling den 29. juni besvarte Velforeningen 
henvendelsen fra Forsvarsbygg AS om at velforeningen er interessert i fortsatt delta å i 
prosessen angående kjøp av havna.  
Jfr. vedtak/protokoll fra ekstraordinær generalforsamling 29.juni 2018. 
 
Etter dette har det vært en del kommunikasjon mellom Gildeskål kommune og Forsvarsbygg 
AS med kopi til velforeningen, men pr. dato er det ingen offisiell avklaring på saken.  
 
Velforeningen har i perioden fått fakturert og betalt ca. kr 8000,- for ekstra fenderdekk til 
kaia. 
Velforeningen har enda ikke mottatt noen tilbakemelding fra kommunen på vår søknad om 
kr 40.000,- i forbindelse med reparasjoner av kaia utført i 2017. 
 
Når det gjelder gjestebrygga så fungerer denne helt etter sin hensikt.  Alle moderne 
betalingsmidler er etablert slik at også gjestebrygga er blitt en god inntektskilde for 
foreningen.  
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 Velforeningens økonomi 
 
Velforeningens økonomi er tilfredsstillende, og periodens økonomiske utvikling har i all 
hovedsak fulgt vedtatte planer og budsjett. 
Det er stor usikkerhet når det gjelder fremtidig inntekt fra båtanløp.  
 

 Hjemmesiden 
 
Foreningens hjemmeside oppdateres fortløpende og er en flott arena for informasjon og 
kommunikasjon.  
Styret har aktivt brukt hjemmesiden samt e-post og vanlig brevpost til å informere alle 
medlemmene om sitt arbeide, og de aktiviteter som har vært på øya i perioden. 
Styret oppfordrer alle til jevnlig å besøke hjemmesiden for informasjon og kommunikasjon. 
Adresse er; www.fugloy.no. Det samme gjelder velforeningens lukkede Facebook side. 
 

 Oppsummering av perioden 
 
Faste begivenheter som Klatre festivalen og Friluftsgudstjenesten ble også i sommer avholdt 
og er etter hvert blitt en stor suksess.   
Mange av medlemmene stilte også opp og bidro på Strandryddedagen i mai, et viktig tiltak 
som også i fremtiden bør prioriteres høyt.  
Stort oppmøte og fult hus var det også på velforeningens sommerfest i juli. Her vi styret 
berømme festkomiteen som leverte tidens overskudd for dette arrangement. 
Nordlandsnett har i perioden gjort seg ferdig med å forsterke og fornye store deler av 
strømnettet på og til Sørfugløy.  
Velforeningen ønsker å takke Nordlandsnett for en utmerket jobb. 
En god og veldrevet velforening kjennetegnes ved et stort og godt medlemsengasjement. 
Det har Sørfugløy Velforening, og det har inspirert styret til å jobbe konstruktivt og målrettet 
til fellesskapets beste.    
Styret er i mål med de oppgaver og planer som vi hadde for ett år siden, og takker 
medlemmene for dugnadsinnsats og stort engasjement.  
 
* Den nye ruteplan som gjelder for Sørfugløy ble offisielt utlagt på 177nordland.no den 18. 
januar. 
 
 
Sørfugløy, desember 2018 
             Styret i  
Sørfugløy velforening 
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