D/S Hvalers venner
Årsberetning 2016 for D/S Hvalers Venner
Styret
Styret i D/S Hvalers Venner har siden årsmøte 30. mars 2016 hatt følgende sammensetning.
Leder: Per Arild Andersen
Nestleder: Rino Walther Kristiansen
Kasserer: Hans Amund Lunde
Sekretær: Steinar Haugsten
Styremedlem: Ole Jelstad
Representant Stiftelsen: Knut Alnæs
Formål
Foreningens formål er å bistå stiftelsen D/S Hvaler i dens arbeid med å restaurere og sikre fremtidig
drift av den gamle rutebåten «Hvaler».
Styrets virksomhet
Det har blitt avholdt 2 styremøter i 2016.
Det er lagt ned et stort arbeid i søknad om midler til restaureringen av Hvaler hvor særlig rapporter og
søknader til Riksantikvaren krever mye tid og arbeid.
Alt arbeidet med søknader om midler har gitt resultater for like før jul fikk vi den gledelige og
fantastiske gaven fra Sparebankstiftelse DNB på hele 1 million kr. I søknaden til Sparebankstiftelsen
ble det lagt vekt på formidling av kunnskap og informasjon om Hvalerbåten og dens betydning for
Hvalersamfunnet til de unge, hvilket konkret betyr et samarbeid mellom Hvalers Venner og Gudeberg
Barne- og Ungdomsskole, Hvaler Ungdomsskole og Plusskolens båtbyggerlinje på Isegran. .
D/S Hvalers Venner har også i 2016 deltatt på Havnefestivalen på Skjærhalden, Eplefestivalen på
Kirkøy, Markedsdag 16.mai og «Barnas Dag» på Isegran i september, og på Kystmusseets
arrangement på Spærøy i pinsa.
Dugnadsarbeidet
Dugnadsgjengen teller totalt ca. 35 mann.
I 2016 har mesteparten av dugnadsarbeidet på båten blitt gjennomført på dagtid, hver tirsdag mellom
kl. 10.00 og 16.00,
I oversikten vi har sendt Riksantikvaren for 2016 har vi beregnet følgende: timebruk
- Praktisk dugnad:
15 mann i snitt dugnad: 1 dag pr. uke i 40 uker, 5 t pr dag = 3000 timer
- Administrasjon:
- Planlegging, søknader, oppfølging firmaer, styrearbeid Stiftelsen, regnskap:1200 timer
- Konstruksjon, tegninger, innhenting av historisk materiale, arkivering:1500 timer
- Vedlikehold av medlemsregister Venneforeningen, styremøter, stands, salg av effekter,
regnskap etc.: 800 timer
- Informasjonsarbeid: Blad og vedlikehold av nettsider 200 timer.
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Til sammen ca. 6700 timer i 2016 eller ca. 3,5 årsverk.
Av dugnadsarbeidet kan nevnes plassering av ballast, malerarbeid og varmeanlegg i aktersalongen,
start på innredningsarbeid av mannskapslugar og bysse og mye arbeid i maskinrommet. Videre
gjenoppbygging av lensesystem for hele båten, videreføring av styringssystemet og stativ for
presenning for hele båten. Forut for dugnadsarbeidet er det laget konstruksjonstegninger og tekniske
beregninger. I årsrapporten til Riksantikvaren er det redegjort i detalj om det omfattende
restaureringsarbeidet.
Avisa/informasjonsarbeid
Også 2016 er det laget 2 aviser, et sommer nummer og et julenummer. Avisa har en egen
redaksjonskomite. Avisa sendes til alle medlemmer, andelshavere, sponsorer og
forretningsforbindelser, totalt ca. 800 eksemplarer.
Det er også for 2016 laget og solgt egen kalender og profilprodukter.
Hvalers Venner er aktiv på facebook og websiden hvor det legges jevnt ut info om vår aktivitet.
Medlemmer.
Det er ved årsskiftet registrert 684 medlemmer i Hvalers Venner, 42 andelshavere og 68
forretningsforbindelser. Det er en netto tilgang på 31 nye medlemmer. Venneforeningen har bidratt
med 135 000 kr til Stiftelsen.
Fredrikstad 9. februar 2017
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