
Referat Styremøte Farsund Byforening 5 desember 2018 

Tilstede: Jan Gunnar Skjelsøy, Andrea Pettersen, Siv Sandnes, Christine Aunevik, Lisa Brøvig, 
Gøril Onarheim.  

Fravær : Tore Galdal 

 

Saksliste:  

1. Registrering i Brønnøysund 
2. Årsmøte 2019 
3. Aktiviteter i 2019 
4. Eventuelt 

Sak 1 Registrering i Brønnøysund 

Brønnøysundregisteret. Gunhild har prøvd å sende inn melding, men har fått denne 
avvist, det samme har jeg. Det må legges med riktig dokumentasjon, for å få til riktige 
endringer. Det har ikke vært gode rutiner for å oppdatere Brønnøysundregisteret ved 
endring i styret, og det ligger mye feil info.  

 
Ved gjennomgang av referater fant man:  
- Protokoll årsmøte 28/2 -2018 punkt 7, enstemmig vedtatt å øke styret med et 

ekstra medlem.  
- Styremøte 2/5-18 Gøril inn i styret (styret har fullmakt til å hente inn nytt 

medlem) 
- Styremøte 29/8-18 Pkt 3, Gunnhild Pedersen trekker seg, Gøril går inn som leder 

inntil valg på årsmøte i 2019. 

Styret består nå av:  

Gøril Onarheim   leder 

Siv Sandnes    nestleder  

Andrea B Pettersen  sekretær 

Lisa Brøvig   Kasserer 

Jan Gunnar Skjeldsøy  Styremedlem 

Tore Galdal   Styremedlem 

Christine Aunevik  Styremedlem 

 

Vedtak: Gøril kontakter Brønnøysundregisteret for å få oppdatert informasjonen og sørge 
for riktige fullmakter m.m. Det skal samtidig lages en rutine på hva som må gjøres ifht 
Brønnøysundregisteret når noen går ut av styret og andre kommer inn.  



Sak 2 Årsmøte 2019 

Styret ønsker å «pusse opp» årsmøtet, og det kommer forslag om å ha det på en fredag, og 
bytte plass til Brygghuset (2 etg). I henhold til vedtektene skal Årsmøte avholdes seinest i 
løpet av februar, alternative datoer er 5 og 15 februar. 

 Man ser for seg at det etter årsmøtet inviteres til litt underholdning hvor Farsund by’s 
historie står i sentrum. Humor er viktig, bør være åpent for alle når årsmøtet er avsluttet.  

Trond Evenstad administrerer Facebooksiden: Du vett du æ fra Farsund når…, sommerstid 
har han hatt fullsatte forstillinger, i samarbeid med Arild Finsnes på piano. Han holder også 
på med et bokprosjekt om dialekten vår. Det bør vurderes om man skal ta inngangspenger 
for ikkemedlemmer.  

Vedtak: Gøril sjekker om Brygghuset er egnet, og tar samtidig kontakt med Trond Evenstad 
og hører om han kan bidra med kåseri om dialekten vår. Vurdering av inngangspenger tas på 
neste styremøte. 

Sak 3 Aktiviteter 2019 

Det kom frem mange gode forslag, Midtsommerbasar, Barnas byvandring, vi bør også lage 
en prioritert liste over bevaringsarbeid i 2019. (Vestersia, Eplehagen, Brønnhus som holder 
på å falle sammen (Neil Mc Kenzie har tipset om dette før), karusell, blomsterplanting m.m. 

Vedtak: arbeidet fortsetter på neste styremøte 

 

Sak 4 Eventuelt 

Styret vil fremme en sak på årsmøte, endring av vedtektene : 

§4. Foreningens øverste myndighet er årsmøtet. Dette avholdes innen utgangen  
      av februar med minst 14 dagers varsel.  

Det er lite fleksibelt å fastsette at Årsmøte må holdes innen februar. Styret kommer tilbake til 
endelig formulering, men opplever at det vil være mere fleksibelt å kunne avholde årsmøte innen 
årets første 4 mnd, eller første halvår. Dette med tanke på kombinasjon med kulturarrangement, 
og at det er lettere å få medlemmer til å delta hvis det er vår/sommer.  

Vedtak: saken jobbes videre med og presenteres i årsmøteinnkalling.  

Media: Nettsiden er statisk, og det vil kreve en del kostnader å oppgradere. Vi benytter Facebook 
aktivt for å promotere oss. Forenkling av betalingsmuligheter er viktig, e-faktura m.m. Vi vet at vi 
også har en del medlemmer som ønsker papirfaktura. Gøril undersøker muligheten for VIPPS 
betaling, dette kan benyttes som et supplement til kontanter ved salg av lodd/vafler/kaffe basar, 
inngangspenger ved arrangement etc.  

Vedtak: Gøril sjekker ut de ulike løsningene og kostnader for VIPPS. Gjennomgås på neste 
styremøte.  

Medlemstall: Vi bør ha som mål å øke medlemsmassen, og utvide målgruppen, vervekampanje? 

Vedtak: jobbes videre med dette i 2019 


