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Styrets årsberetning 2017. 

 

 
Periode; 

Årsmeldingsperioden er fra 01. januar 2017 til 31. desember 2017 
 

 

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  
 Jostein Ingebrigtsen 
 Vara medlem 1. Sverre Edvardsen 
  Vara medlem 2. Eva Bakken 

 

 
Periodens aktiviteter; 

 
Styret har i perioden avholdt 6 styremøter.  Protokoller fra avholdte styremøter samt 
årsmøte 2017 ligger tilgjengelig på velforeningens hjemmeside, www.fugloy.no under 
menypunkt Medlemsside med passord;” Fugloy.”  

 

 Samferdsel  
 
Det har som kjent ikke vært noen endringer i samferdselstilbudet til og fra øya i perioden.  
Men i løpet av 2017 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. 
I løpet av 2017 har representanter fra styret i velforeningen hatt et 10 talls møter med 
representanter både fra opposisjonen og fra posisjonen på fylket samt med representanter 
fra samferdselsavdelingen på fylket og med Gildeskål kommune ved ordføreren. 
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Styret i Sørfugløy Velforening har avgitt flere begrunnede kommentarer og innspill i sakens 
anledning.  
Som vi alle vet så vedtok posisjonen i fylkestinget i november det nye samferdselskartet. 
Som vi også alle vet så har dette avstedkommet mye støy og misnøye langs hele kysten, og 
siste ord er kanskje ikke sagt når det gjelder hurtigbåtruten.  
Styret i velforeningen er uansett veldig trygg på at Sørfugløys stemme er blitt hørt og lagt 
merke til av de som tar beslutningene både lokalt og regionalt. 
 
For tiden ligger det et forslag/utkast til en lokalrute/ matingsrute til NEXen i Gildeskål hvor 
Sørfugløy er en av flere anløpssteder.  Styret har behandlet også denne saken og avgitt både 
kommentarer og konkrete innspill til dette ruteforslaget både til samferdselsråden, 
samferdselssjefen, samferdselsavdelingen på fylket og til Gildeskål kommune ved 
ordføreren. 
Slik vi kjenner status blir det ingen endring når det gjelder hurtigbåtens anløp av Sørfugløy i 
2018, og hva som skjer etter 2018 kan vi bare spekulere i.   
Uansett må Sørfugløy velforening være en aktiv og seriøs part som kontinuerlig jobber for at 
Sørfugløy fortsatt skal ha et godt kommunikasjonstilbud. 
 
 Ungdomshuset  
 
I løpet av 2017 har styret jobbet med å ferdigstille ungdomshuset innvendig både når det 
gjelder rivning av sene samt legging av nytt gulv i deler av lokalet. 
Lokalet fikk i mai ny belysning og ca. 20 gamle gårdsbilder som er tilpasset lokalet ble 
presentert og hengt opp, noe som ble godt mottatt.  
I tillegg ble huset delvis malt utvendig og deler av kvisten etterisolert.  
 
 

  DS kaia og gjestebrygga. 
 

Brønnøy Pæl AS foretok i februar 2017 en veldig påkrevd forsterkning og reparasjon av DS 
kaia slik at kaias tilstand i dag fremstår som ok.  
I forbindelse med budsjettarbeidet i Gildeskål kommune sist høst henvendte styret i 
velforeningen seg til ordfører og rådmann i kommunen hvor vi foreslo at kommunen i 
budsjettet for 2018 bevilget kr 40 000,- til Sørfugløy DS kai. Vi har enda ikke mottatt 
tilbakemelding på dette.  
 
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. I sommer ble en ny platting bygd i tilknytning til landgangen slik at hele anlegget 
i dag er bra og tar seg fint ut. 
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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. Styret foreslår derfor en 
moderat økning i medlemskontingenten fra 2019. 
Styret budsjetterer med et driftsoverskudd også i 2018.   
 

 Hjemmesiden 
 
Foreningens hjemmeside oppdateres fortløpende og er blitt 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. 
 

 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. 
Øya hadde i sommer også besøk av NRK som filmet og intervjuet folket ang fylkets planer om 
å kutte båtanløpene av øya. Innslag fra dette ble sendt både lokalt og på Dagsrevyen.  
 
Nordlandsnett har i høst fornyet deler av strømnettet på øya, i den forbindelse ordnet styret 
i velforeningen det slik at vi fikk aggregat utover, og bidro også når det gjaldt selve driften av 
aggregatet. Det gjenstående arbeide med strømnettet vil bli utført til våren.  
 
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.  
 
 
Sørfugløy, desember 2018 
             Styret i  
Sørfugløy velforening 
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