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Det har blitt avholdt 7 styremøter, årsmøte med påfølgende årsmøtefest, 

ekstraordinært årsmøte og i tillegg onsdagstreffene. 
 
2013 ble et merkeår i Risør IIs historie, tre viktige ting skjedde: 1) Stiftelsen Risør II 

ble lagt ned og skøyta ble overført til Venneforeningen. 2) Vårens vedlikehold ble tatt 

innendørs på Risør Trebåtbyggeri. Her ble dekket natet om og fikk gjort mye 

nødvendig vedlikehold innendørs i den verste kuldeperioden i januar. Oppmøtet til 

dugnaden, som varte i nærmere tre uker, var veldig bra. 3) Skøyta ble endelig malt i 

salongen og byssa fikk også et par nye malingsstrøk  og vi fikk sydd nye putetrekk 
hos «Stopp hos meg» Det ble veldig bra! 
 
Sommerens seilaser: det var mye fram og tilbake om det ble noe Nordisk Seilas og 

da det tilslutt kom melding om en avkortet og begrenset regatta, ble det for liten tid til 

å mobilisere mannskap.                                           -                 
                                                                                   
interessen for medlem                                                         
                                                                               
                                                                              -     
                                                                             
                                                                                    
                                         -steking, kaffekoking og salg av 
fiskeburgere i Stavelinbrød. Salget gikk strykende helt til det ble tomt... da tok vi 

kontakt med Spar Mat på Brokelandsheia. I løpet av lørdag formiddag leverte de300 

fiskekaker og farse til minst 100 til, og reddet dermed dagen for oss. De siste kakene 

ble stekt på eget kjøkken og gode ble de - og passet perfekt i Helge Sveens 

burgerbrød. 
Vi fikk også to priser på festivalen, en for beste stand sammen med Det maritime 

Risør og i tillegg fikk vi årets hederspris. Regattaen vant vi også! 
Onsdagstreffen ble etterhvert redusert til møte første onsdag i måneden, men på 

høsten ble det bestemt å prøve med to onsdager i måneden, første og tredje onsdag i 

hver måned. Til tross for at vi inviterer til medlemstreff på hjemmesiden vår og på 

Facebook, er det bare 4-6 personer som kommer. Vi håper på større engasjement i 

2014. Da skal vi markere at Risør II med kjøl og sjel er 100 år! 
 


