
Vi vil gjerne ha din e-post og telefonnummer:
Fra og med 2023 vil vi ta i bruk et nytt datasystem for å holde orden på vårt medlemsregister. 
Dette vil gi oss mulighet til å informere våre medlemmer om arrangement på Skibladner, men dette
krever at du sender ditt telefonnummer og e-postadresse til venner@skibladner.no.
I emnefeltet: Medlemsregister – Skibladners Venner 

Tusen takk!

MJØSBRØDET
Royalty-avtalen mellom Skibladners Venner og bakeriene Kjelstad AS 
og GOMAN Kjelstad gir bakeriene retten til å bruke bildet av Skibladner 
på sitt populære produkt «Mjøsbrødet». I 2021 ble det solgt 
445 000 stk Mjøsbrød og dette ga Skibladners Venner 
en inntekt på kr 133 498,-.

www.skibladnersvenner.no

Invitasjon til Årsmøte ombord på 
Skibladner søndag 29. mai 2022

– EN REISE I  T ID OG ROM

Medlemsfordeler (gyldig medlemskort må vises):

• Medlemmene får seile to for én pr medlemskort i hele rutesesongen (gjelder ikke ved kjøp av gavekort).
• Diverse Skibladnerprodukter til rabatterte priser.
• Se www.skibladnersvenner.no for mer informasjon

Du kan støtte 
Skibladners Venner 

gjennom Grasrotandelen 
i Norsk Tipping. 

Velkommen til Årsmøte!
Det er med stor glede vi kan ønske velkommen til

et nytt årsmøte med en annen forutsetning 
enn de to siste årene.

Skibladners Venner er bindeleddet mellom 
tradisjon og kultur og vi gleder oss til å ses igjen!



SAKSLISTE:
1. Godkjenning av innkalling.

Valg av møteleder, referent og to deltagere 
til å underskrive protokollen

2. Styrets beretning for 2021

3. Regnskap og revisors beretning 2021

4. Fastsettelse av kontingent for 2023. 
Forslag fra styret: Ingen endring av kontingent. 

5. Valg. Valgkomiteens forslag fremlegges på årsmøtet.

6. Innkomne forslag: Ingen

ØKONOMI:
Regnskap og revisors beretning blir delt ut på årsmøtet.

DATO: Søndag 29. mai 2022
AVREISE:
Gjøvik    kl  13.00 
Hamar    kl  14.30
Nes        kl  15.30
Gjøvik    kl  16.30
Hamar    kl  18.15
Nes        kl  19.15

ÅRSBERETNING 2021

THOMAS ANDERSEN ØISTEIN SCHJELLERUD

MARIT SENDSTAD LIVE GISET

Styret har bestått av:
Thomas Andersen, Gjøvik,        formann
Øistein Schjellerud, Gjøvik,       nestformann/

                                          kasserer
Marit Sendstad, Ringsaker,        sekretær
Marit F. Amundsen, Gjøvik,      styremedlem
Ivar Nakken, Eidsvoll,              styremedlem
Live Giset, Hamar,                   styremedlem
Konrad Steinstad, Lillehammer,  styremedlem

Valgkomite:
Petter Børde, Gjøvik
Per Erik Holland, Hamar

Regnskap:
Regnskapsfører: Egen
Revisor: Revisjon og Rådgivning Øst AS

Antall styremøter: 3

Medlemstall pr. 31.12.              2020     2021
Enkeltmedlemmer:                  1005       996 
Familiemedlemmer:                  460       463 
Bedriftsmedlemmer:                   12        12 
Livsvarige enkeltmedlemmer:     294       301 
Livsvarige bedriftsmedlemmer:   154       148 
Livsvarig familie:                        20        20 

Sum                                       1945 1940

Innbetalt medlemskontingent i 2021 er kr 376 056,-. Antall nye medlemmer 
i 2021 ble 101 stk. Totalt sett har venneforeningen hatt en nedgang i antall
medlemmer på 5.

2021 ble i likhet med 2020 et svært spesielt år der pandemien satte klare begrens-
ninger for venneforeningens aktiviteter. Dette førte til en laber aktivitet rundt
Mjøsa med etterfølgendelaber nyrekruttering av nye medlemmer. Vi har stor tro
på at sommeren 2022 skal bli et comeback – år der vi kan gjenoppta normal 
aktivitet, og det legges opp til flere arrangementer rundt omkring i Innlandet.  

Da 2020 ble et utfordrende år for ODS med store ekstraordinære utgifter til bl a
ny veivaksling kombinert med reduserte inntekter pga. flom og pandemi, bød
2021 på en god del positivitet økonomisk. Selv om seilingssesongen bød på 
begrensninger i form av antall og avlyst chartersesong, har ODS maktet å skaffe en
god del midler i støtte slik at økonomien akkurat nå er såpass positiv at det ikke er
søkt venneforeningen om støtte i 2022.  I 2020 fikk ODS kr 2 mill i støtte fra
Skibladners venner, men i 2021 søkte de kun om kr 25 000 i støtte.

Skibladners Venner leverer i 2021 et årsresultat på – kr 1.540.365 

Inntekter for salg av Mjøsbrødet og Skibladnerbrødet har til sammen gitt 
kr 133.498,- Vi ønsker nok en gang å takke Goman Kjelstad AS og Kjelstad 
Bakeri AS for et utmerket samarbeid.  

Styret har valgt å beholde porteføljesammensetningen i finansplasseringene 
i grunnfondsbevis samt aksjer i Vinkelgården i Oslo. Dette er finansplasseringer
som i 2021 har gitt venneforeningen finansinntekter på kr 1.064.924,- 
Disse midlene sammen med driftsresultatet og renteinntekter er tilført venne-
foreningens egenkapital.

Skibladners Venner har ved inngangen til 2022 en egenkapital på kr 6.584.801,-.
Disse midlene er plassert i henhold til vedtektene. 

Styreformann/nestformann har deltatt på 3 styremøter i Oplandske Dampskibs-
selskap i 2021. 

Styret vil igjen takke ansatte og ledelsen i ODS for utmerket samarbeide gjennom
året og ser frem til et fruktbart samarbeid også i årene som kommer.  

Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. 

Gjøvik, den 20.04.2022 

IDA HOLM GRINDSTRAND KONRAD STEINSTAD

TERJE TESLO

for FORENINGEN SKIBLADNERS VENNER
ORG.NR 993911046

Vedtatt av generalforsamlingen  den 14.05.91,
med endringer vedtatt 02.09.2000, 29.05.2011, 07.06.2015 og 15.09.2021

§ 1.
Skibladners Venner er en venneforening og har som 
formål å støtte tiltak knyttet til bevaringen og drift av
D/S SKIBLADNER som et nasjonalt kulturminne.

§ 2.
Foreningen har to typer medlemskap: 
1) Livsvarig medlemskap for a) enkeltpersoner

b) familie
c) firma/forening

2) Årsmedlemskap a) enkeltpersoner
b) familie
c) firma/forening

Livsvarig medlemskap for bedrifter er begrenset til
maksimum 20 år fra medlemskapet tegnes.
De som tegner livsvarig medlemskap får tilsendt 
D/S Skibladners Diplom.

§ 3.
Foreningen ledes av et styre på opp til 7 medlemmer
som velges for 2 år. For å være beslutningsdyktige må
50% av styret være tilstede. 
Direksjonsformannen  i A/S Oplandske Dampskips-
selskap har rett til å møte i foreningens styre.

§ 4.
Av foreningens midler skal minst 25 % være kontanter,
plassert på bankkonto. De resterende 75 % kan plasseres 
i papirer med liten risiko.

§ 5.
Årsmøte skal holdes innen 30.6. og skal innkalles med
14 dagers frist. Innen 1. mars legger styret ut på hjemme-
sida til Skibladners Venner dato for årsmøtet og frist for 

innlevering av saker som ønskes behandlet på årsmøtet.

Årsmøte skal behandle:
• Årsberetning
• Årsregnskap
• Fastsette kontingent
• Valg av styre og valgkomite
• Valg av ett medlem og varamedlem til representant-
  skapet til A/S Oplandske Dampskipsselskap.
• Valg av revisor
• Innkomne saker

§ 6.
Hvis D/S Skibladner brenner eller på annen måte blir så
sterkt beskadiget at båten blir kondemnert, skal foren-
ingens midler, etter vedtak på derpå følgende årsmøte,
disponeres til et kulturelt formål i tilknytning til 
Mjøsdistriktet.

§ 7.
Disse vedtektene kan endres med 2/3 flertall av de
fremmøtte medlemmer på foreningens årsmøte. Forslag
om vedtektsendring skal være levert styret seinest 3 uker
før årsmøtet. Vedtektsendringer skal forelegges A/S
Oplandske Dampskipsselskap til uttalelse.

§ 8.
Ved oppløsning av foreningen trengs det ¾ flertall på to
ordinære etter hverandre følgende årsmøter.
Ved oppløsning skal foreningens aktiva tilføres A/S
Oplandske Dampskipsselskap

15.09.1921.

VEDTEKTER

ANKOMST:
Hamar     kl  14.15
Nes         kl  15.15
Gjøvik:    kl  16.15
Hamar     kl  18.00
Nes         kl  19.00
Gjøvik:    kl  20.00

Påmelding til Skibladnerkontoret: 
61 14 40 80 / skibladner@skibladner.no

Husk å bestille plass i restauranten om dere ønsker å bestille
Laks & Jordbær på turen. 

ÅRSKONTINGENT 2022:
Enkeltmedlem:                                              kr     250,– 
Livsvarig medlem:                                          kr   2 000,–
Familiemedlem:                                             kr     350,– 
Livsvarig medlem familie:                               kr   3 000,–
Bedriftsmedlem:                                             kr   1 000,–
Livsvarig medlem bedrift:                                kr   6 000,–

Årsmøtet

avholdes 

fra 16.45 til 

ca kl 18.00.


