
Referat fra Årsmøte i Risør II, 29.mars 2008 
På Kastellet kl 17.00. 

 
1) Torkild Grimsrud ble valgt til møteleder. 

Grethe Hald ble valgt til referent. 
2) Innkallingen ble godkjent. 
3) Dagsorden ble godkjent. 
4) Jens leste årsberetningen som hadde ligget ute på nettet. 

a) Bokprosjektet ble spesielt fremhevet, det går nå sin gang, med håp om utgivelse til julesalget. Nye bilder 
kan komme med, så alle bør ta en sjekk over hva de har.  
Karl Wilhelm har skaffet kassakreditt på kr 150 000 i Gjerstad Sparebank for prosjektet. 
Hvis det ikke holder, dekkes det overskytende av KW personlig. Applaus!  
Risør IIs historie blir en praktbok som omhandler båten fra 1913 til dags dato. Monika Arnt inngår i 
komiteen. 

b) Trebåtfestivalen: I stedet for Den Lille Kabyss, ga fjorårets aktiviteter et bra overskudd p.g.a.  
håndverksgate, knutekurs, salg fra varelageret, seilingsinntekter pluss innsats på Boy Lesley. Forslag om 
søndagskurs for folk i bua samt dugnadsopplegg for ting til salg. 
Årsberetningen ble godkjent. 

5) Regnskap: Etter redegjørelse for enkelte poster ble regnskapet for venneforeningen godkjent. Også 
revisjonsberetningen ble godkjent, med oppfordring til det nye styret om å føre regnskapet slik at det reelle 
overskuddet blir synliggjort. 

6) Budsjett for 2008 avspeiler satsningsområdene. Det ble hevdet at enkelte inntektsposter lett kunne heves, 
men det ble enighet om å la det stå slik foreslått da et budsjett skal være nøkternt. 
Det nye styret må i samarbeid med Stiftelsen se på markedsverdien på båten i forhold til forsikringssummen 
og hva som forsikringsselskapet vil legge til grunn ved totalhavari eller kondemnering.  
Budsjettet ble vedtatt. 

7) Stiftelsens årsberetning ble godkjent.  
Vedrørende regnskap ble det som under venneforeningens regnskap, ønsket at investeringer holdes i 
Stiftelsen så Venneforeningens regnskap blir mer oversiktlig med hensyn til driftsutgifter og overskudd og 
overføring til Stiftelsen. Ønske om budsjett/langtidsbudsjett for Stiftelsen. 
Regnskapet godkjent. 

8) Innkomne forslag: Vedtektsendringer fremmet av Jeppe ble diskutert.  
Forslaget ble vedtatt med følgende endringer: 

a) § 6.2.: Endring vedtatt: 3-5 medlemmer i styret.  
b)  I § 6.11 ble det diskusjon om utsendelsen av seilingsplaner som ønskes tidligere og at dette nedfelles i 

vedtektene.  
Endring vedtatt: Seilingsplan skal oppdateres fortløpende på hjemmesiden og være toårig. I tillegg tas 
seilingsplan med i hvert ”Risør II nytt”. 

c) Formannstittelen endres til leder der det forekommer.   
9) Valg venneforeningen: Valgkomiteens forslag til Venneforeningens Styre ble vedtatt.  

I tillegg ble Tore Jordtveit ble bedt om å fortsette. 
10) Valgkomiteens forslag til Stiftelsens styre ble vedtatt. 
11) Forslagene på regnskapsfører og revisor til Venneforeningen ble vedtatt. 
12) Forslagene på regnskapsfører og revisor til Stiftelsen ble vedtatt. 
13) Valgkomiteen ble gjenvalgt. 
 
Bjørg Gundersen fikk Risør II’s Hederspris for innsats med å skaffe annonsører i medlemsbladet. Dette er en 
god inntektskilde for foreningen. 
Kari fikk vin for mangeårig innsats og at hun fortsatt er med.  
Avtroppende styremedlemmer fikk takk og vin. 
 
Årsmøtekvelden ble avsluttet med oppmøte av flere medlemmer, til hyggelig bespisning og vellykket sosial 
kveld. 
 
Vedlegg: Styresammensetningene & Vedtekter. 
 
Referat: Grethe Hald, Nøtterøy, 27 april 2008 


