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Årsmøtesak 3; 

 
Styrets årsberetning 2014. 

 
Periode; 
Årsmeldingsperioden er fra 01. mai 2014 til 31. desember 2014 
 

 
Styret 
Styret har i perioden bestått av følgende medlemmer; 
 

 Leder; Karl Edvard Skavhaug 
 Nestleder og Web ansvarlig; Christian Nordvik 
 Kasserer; Trine Kleftås 
 Sekretær; Trude Kristiansen  
 Jostein Ingebrigtsen 
 Vara medlem 1. Ann Helen Grøvbakken 
 Vara medlem 2. Åse Haugsand 

 
 

 Årsmeldingsperioden: 
 
Som følge av nye vedtekter vedtatt på årsmøte den 24. mai 2014 hvor § 11.1 sier at 

regnskapsperioden skal følge kalenderåret, velger styret å følge samme periode når det 

gjelder styrets årsberetning.  

Perioden 01.01. 2014 til 30.04. 2014 er omhandlet i årsmeldingen 2013/2014 som ble 

behandlet på årsmøte 24. mai 2014 

 Denne årsmeldingen omhandler perioden 01.05. 2014 til 31.12.2014.  

 I tillegg vi styret og legge fram for årsmøte en tilleggsrapport som omhandler både drift og 

økonomi for perioden 01.01. 2015 til 30.04. 2015. 

Styret har i perioden avholdt 4 styremøter.   

Protokoller fra avholdte styremøter samt årsmøte 2013/2014 ligger tilgjengelig på 

velforeningens hjemmeside, www.fugloy.no under menypunkt Medlemsside med passord 

”fugloy”  
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 Garasjen 
 
I hht arbeidsplanen ble en velegnet og funksjonell garasje satt opp på vestsiden av 
”butikken”. Denne ble ferdigstilt og brukerklar høsten 2014. 

 
 

 Ungdomshuset  
 
I sak 7 på årsmøte 2013/2014 ble det vedtatt å male opp / fornye gulvet på ungdomshuset. 
Kr 10.000,- er i økonomiplanen for 2015 avsatt til dette formål, og arbeidet vil bli igangsatt 
våren 2015. 
 
.  

 Veien 
 

Styret ønsker å videreføre arbeidet med grusing av hovedveien, og har i økonomiplanen for 
2015 satt av kr 16.000,- til dette formålet. Saken legges fram for årsmøte 2015. 
 
 

 Kaia 
 

Utover høsten 2014 ble tilstanden til dampskipskaia en god del forverret.  Det ble avholdt en 
befaring av kaia i forbindelse med at Nimrod Bodø AS var innom øya på oppdrag for andre, 
og ut fra de råd som der ble gitt valgte styret å få utført de mest nødvendige reparasjoner så 
snart som mulig før vinterstormene kom. Denne reparasjonen ble utført sist i desember til en 
kostnad på kr 39.000,- inkl mva. 
Styret har tilskrevet Gildeskål kommune om å få refundert 50 % av kostnaden. 
 
  

 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 
 

 Samferdsel 
 
Høsten 2014 har det vært stort fokus på båtrutene langs hele Nordlandskysten. Pga 
”pengemangel” bebudet fylket store endringer, men foreløpig og for vår del blir det ingen 
endringer.  
Dette takket være et stort påtrykk fra de mange som er avhengig av et godt rutetilbud.  

http://www.fugloy.no/


www.fugloy. no 3 

 
 
Når det gjelder Sørfugløy så har både enkeltmedlemmer av velforeningen og styret ved flere 
anledninger forsøkt å påvirke kommunen og samferdselsråden på fylket, og registrerer med 
glede at vi fortsatt får ha et relativt godt rutetilbud.  

 
Når det gjelder Gildeskål kommune har styret i Velforeningen bedt om et møte med aktuelle 
beslutningstakere i kommunen hvor blant annet tele/nett forbindelse, samferdsel generelt og 
kommunikasjon mellom Inndyr og Sørfugløy er viktige punkter på agendaen. Styret håper 
dette møte kan avholdes i løpet av vinteren. 

 
 

 

 Oppsummering av perioden 
 

I løpet av rapporteringsperioden(01.mai til 31.des 2014) har mange små og store ting skjedd 
på øya. 
 
Styret har systematisk jobbet opp mot både Nordland Fylkeskommune og Gildeskål 
kommune når det gjelder kommunikasjon og eventuelle tilskudds muligheter. Dette medførte 
at Sørfugløy velforening i høst fikk kr 30.000,- i tilskudd fra Gildeskål kommune. 
 
At Sørfugløy er et trivelig sted å være merker vi alle gjennom den aktivitet som foregår her 
ute. 
Klatrefestivalen er blitt et stort og positivt arrangement, det samme er friluftgudstjenesten 
blitt.  
I sommer var vi vitne til at to unge mennesker uten noen form for tilknytning til øya giftet seg 
her ute. Dette var stort for dem og en milepel i øyas historie. 
 
Interessen for å leie ungdomshuset er stor, og allerede i høst har vi mottatt flere 
henvendelser om leie av huset. Men siden det ikke er mulighet for overnatting er utleie -
mulighetene svært begrenset.  
På hjemmesiden finnes kalender som viser nårtid huset er opptatt. 
 
 Medlemstallet er stabilt og har i perioden økt med 1 person, og teller i dag 134  
 medlemmer. 
    
Styret er i mål med alle oppgaver og planer som vi presenterte på siste årsmøte, og takker 
medlemmene for dugnadsinnsats og stort engasjement. 
  
 

 
Sørfugløy, desember 2014 
             Styret i  
Sørfugløy velforening 
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