
Årsrapport for Risør II’s venner 2007 
 
Styret har hatt følgende sammensetning: 
Jens Høibø, leder    Dag Ilestad, nestleder 
Kjell Bjørn Karlsen, kasserer   Mette-Marit Salvesen, sekretær 
Karl Wilhelm Nilsen    Kari Aunan 
Tore Jordtveit     Åse Jorunn Nyland 
Knut Ivar Johannesen 
 
Styrets arbeid 
Det har vært avholdt 11 styremøter(derav et styreseminar) i årsmøteperioden. I tillegg til 
styremedlemmene har leder og nestleder i stiftelsen vært innkalt og deltatt på styremøtene. 
Det har stort sett vært godt frammøte.  Det er en utfordring å få fordelt ansvar og oppgaver på 
en bedre måte. På styreseminaret la vi opp til et arbeidsmøte som aktiviserte alle og dette er 
en arbeidsform som bør brukes mer. 
 
RisørII-nytt har kommet ut med 2 nummer. Det er solgt godt med annonser og vi har gunstige 
trykkeutgifter. 
 
Det er bygd opp et nytt medlemsregister og nytt regnskapssystem. Det har vært mye arbeid 
med det iår, men fra og med 2008 vil vi ha stor glede av et oppdatert medlemsregister og 
fakturasystem. 
 
Båten – drift og vedlikehold 
Det ble utført mye dugnadsarbeid på båten våren 2007. Først og fremst må arbeidet med 
mastene nevnes. Ny stormast ble klargjort i løpet av ettervinteren og våren og satt på plass. Så 
viste det seg at mesanmasta var dårlig. Via gode kontakter fikk vi tak i en mast på Bragdøya 
ved Kristiansand. Trond, Arild og Tage dro dit ned og gjorde en kjempejobb med å få masta 
på plass. Det ble også utført annet dugnadsarbeid; pussing, lakking og maling samt noe 
teknisk vedlikehold.  
All ros til de som deltar med dugnadsinnsats. Det er en utfordring å få med flere slik at 
belastningen blir mer fordelt 
 
Båten – turer og seilaser 
I forhold til året før ble båten brukt mer dette året. Her kan nevnes: 
 

• Bragdøya 
• Nordisk seilas 
• Canal Street 
• Trebåtfestivalen.  

Vi gikk til topps i regattaen og vi tilbød turer til festivaldeltakerne. Et vellykket tiltak! 
Også i år var det folk som bodde i båten under festivalen. 

• 3-4 kveldsturer for medlemmer 
• Helgetur til Skagen i aug/sept 

 
Utleie av båten: 

• Utleie til private 
• Risør trebåtbyggeri 
• Markedsføringstiltak for russere i samarbeid med Det lille hotell 
• Moen trebåtbyggeri 



• Risøya folkehøgskole 
 
Overnatting i båten: 

• I løpet av sommeren ble båten brukt til overnatting noen ganger. 
 
Medlemsaktiviteter 
I tillegg til den tradisjonelle årsmøtefesten, ble det også arrangert en høstfest for medlemmer 
på Kastellet. Det var godt og vel 20 som meldte seg på og det ble en vellykket kveld med god 
mat og godt drikke samt fine lysbilder fra turen til Bragdøya. 
 
Vi prøvde å få til et adventsarrangement på båten, ikke helt vellykket denne gangen, men vi 
tror dette kan være noe å satse på med litt bedre synliggjøring og markedsføring.  
 
For første gang fikk vi ikke muligheten til å ha ’Risør IIs lille kabyss’ på festivalen. Dette var 
på mange måter vemodig. Ikke bare pga tapte inntekter, men også det sosiale 
dugnadsfellesskapet. I stedet satset vi på å selge lageret av RisørII-effekter, tilbød en stand 
med demonstrasjon og egenaktivitet av knuter og tauarbeid. Dette var meget vellykket selvom 
belastningen på ’ildsjelene’ ble vel stor. Dette vil vi forbedre til neste år. Dette sammen med 
oppdrag for festivalen gjorde at vi fikk et økonomisk overskudd som ble like stort som de 
siste par årene.  
 
 
Bokprosjektet 
Det er blåst nytt liv i bokprosjektet. Anne Grethe, Trond, Arild, Karl Wilhelm har virkelig tatt 
tak i arbeidet med boka. Ikke minst har Karl Wilhelm stilt en bankgaranti slik at vi er i stand 
til å satse økonomisk. Alt tyder på at boka blir ferdig i god tid til jul. 
 
 
Økonomi  
Regnskapet for 2007 viser en klar forbedring fra året før. Regnskapet viser et underskudd på 
knappe kr. 5000,- mot vel 72.000 ifjor. Tatt i betraktning at kostnadene til masta var høye, må 
det kunne slås fast at den negative trenden er snudd. Dette skyldes i all hovedsak at 
inntektssiden er styrket. Særlig gjelder dette annonseinntekter, men seilingsinntektene økte 
også. Dessuten ga trebåtfestivalen et solid overskudd. Noe skyldes også at noen inntekter fra 
2006 er med i dette regnskapet. 
 
Det er grunn til å tro at det er et potensial for å øke seilingsinntektene. Salg av effekter og 
ikke minst Risør II boka kan styrke økonomien ytterligere slik at det etter hvert kan bygges 
opp et investeringsfond i stiftelsen. 
 
 
Utfordringer framover 
De største utfordringene framover vil være å styrke aktiviteten rundt båten. Både når det 
gjelder bruken av båten og dugnads- og vedlikeholdsarbeid. Et aktivt arbeid i forhold til 
medlemmene er meget viktig i denne sammenheng. Informasjon, medlemstilbud og sosiale 
aktiviteter må styrkes. 
 
Det nye styret må også ta stilling til hvordan inntektssiden kan styrkes. Bokprosjektet kan 
være viktig her, men også andre tiltak må vurderes bl.a. innkjøp og salg av Risør II-effekter. 
 



 
ÅRSMELDING FOR STIFTELSEN R/S RISØR II 
 
Styrets sammensetning: 
 
Trond Svenningsen, leder 
Arild Sten Larsen, nestleder 
Mette Marit Salvesen, styremedlem 
Kari Aunan, styremedlem 
Jens Høibø, styremedlem 
 
Styrets arbeid. 
 
På første møte i Venneforeningen etter fjorårets årsmøte ble også styret i Stiftelsen innkalt. I 
og med at 3 av stiftelsens styremedlemmer også skulle velges fra styret i Venneforeningen, 
besluttet vi at stiftelsens leder og nestleder skulle delta på Venneforeningens styremøter 
istedenfor å ha egne styremøter. På denne måten sparte vi inn på møtevirksomheten. Dette har 
fungert greit og styrene har dermed hatt fullt innsyn i alle beslutninger. Styret i Stiftelsen 
slutter seg derfor til Venneforeningens årsmelding. 
 
Trond Svenningsen 
Leder 
 


