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Sak 3; 

Styrets årsberetning 2013 / 2014 

 
Periode 
Årsmeldingsperioden er fra 25. mai 2013 til 24. mai 2014 

 

Styret 
Styret har i perioden bestått av følgende medlemmer; 

 
� Leder; Karl Edvard Skavhaug 
� Kasserer; Anne Ringen Pedersen 
� Sekretær; Trude Kristiansen  
� Web ansvarlig; Christian Nordvik 

� Jostein Ingebrigtsen 
� Vara medlem 1. Ann Helen Grøvbakken 
� Vara medlem 2. Trine Kleftås 

 
� Periodens aktiviteter. 

 

Styret har i perioden avholdt 8 styremøter.  Protokoller fra avholdte styremøter samt 

årsmøte 2012/2013 ligger tilgjengelig på velforeningens hjemmeside, www.fugloy.no under 

menypunkt Medlemsside med passord ”fugloy”  

� Forslag til nye vedtekter 

 

Vedtektskomiteen overleverte sitt forslag etter planen til styret i januar 2014. Forslaget ble 

deretter sendt ut til alle medlemmene på høring med høringsfrist 15. mars.  

Fire medlemmer benyttet seg av muligheten til å komme med høringsuttalelser. Disse 

uttalelsene ligger tilgjengelig på hjemmesiden. 

  

� Flytebrygge for anløp «Elias Blix» 

Den nye flytebrygga som er tilpasset samfunnsbåten Elias Blix kom på plass våren 2013. I 

perioden er gangveien forlenget. Det er også oppsatt strømsøyle samt lys på brygga. Nytt 

informasjons skilt med oppdaterte priser samt litt info ang søppelhåndtering på øya kom på 

plass sommeren 2013. 

 
� Garasje 

 

Grunneierlaget har avgitt tomt på vestsiden av ”butikken” for oppsett av garasje.  

Nødvendige formaliteter hva angår bygg og plassering er på plass, og forventet ferdigstillelse av 

prosjektet er mai / juni.  
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� Ny hjullaster 

 

Høsten 2013 kjøpte velforeningen inn en helt ny hjullaster beregnet for snørydding og annet 

forefallende arbeid. Mange av medlemmene har med stor interesse fulgt de instruksjonene som har 

vært ang. bruk av maskinen, og mange prøvd den. 

Instruksjon for bruk og informasjon hva angår leie av maskinen fås ved henvendelse til styret, og 

ligger tilgjengelig på hjemmesiden. 

 

� Ungdomshuset  
 

Salen på ungdomshuset er malt i lyse farger og fremstår i dag som lys og trivelig.  

Det er relativt stor interesse fra både medlemmer og utenforstående for å leie huset. 

Kalender som viser nårtid huset er utleid finnes på hjemmesiden.  

 
� Veien 

 
I løpet av sommeren 2013 ble det avholdt flere dugnader hvor en stor del av veien ble gruset. 

Dette synes å være meget vellykket. 
 

� Ny Hjemmeside 

 

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 
 

Det er ingen endringer hva angår båtrutene i inneværende periode. 

 

� Administrativt 

Etter initiativ fra styret fikk velforeningen sommeren 2013 via Pareto tilbud fra SKS om å selg aksjene 

som foreningen hadde i Sjøfossen AS.   Aksjene(10 stk a kr 7000,-) ble solgt høsten 2013. 

 

Velforeningen søkte og fikk ca kr 4000,- i kompensasjon i forbindelse med strømbruddet som var i 

desember 2013. 

 

Velforeningen fikk i høst en formel samarbeidskontrakt med Torghatten Nord AS når det gjelder 

ekspeditørtjenesten på øya.  

 

Velforeningen har i perioden fått avklart prinsippene når det gjelder kompensasjon av betalt 

merverdiavgift. 
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� Oppsummering av perioden 

 

Perioden har vært preget av at mange oppgaver skulle løses, og et stort og godt 

medlemsengasjement.  Det har inspirert styret til å jobbe konstruktivt og målrettet til fellesskapets 

beste.   Styret er i mål med alle oppgaver og planer som vi hadde for ett år siden, og takker 

medlemmene for dugnadsinnsats og stort engasjement. 

Medlemstallet har i perioden økt med 6 personer, og teller i dag 133 medlemmer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sørfugløy, mai 2014 

             Styret i  

Sørfugløy velforening 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 


