D/S Hvalers venner
Årsberetning 2017 for D/S Hvalers Venner
Styret
Styret i D/S Hvalers Venner har siden årsmøte 09.februar 2017 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 4 styremøter i 2017.
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.
Organiseringen av dugnadsarbeid og ikke minst kontakt med leverandører og firmaer, kontroll med
regnskap og medlemsregisteret, innkjøp av produkter, planlegging og gjennomføring av ulike
arrangementer som Hvalers venner er med på, er oppgaver styret har arbeidet med i 2017.
Nytt av året er gjennomføring av Hvalerbåtdag for elever fra Gudeberg skole i Fredrikstad og
samarbeid med Plusskolens båtbyggerlinje på Isegran.
.
Dugnadsarbeidet
Dugnadsgjengen teller totalt ca. 40 mann.
I 2017 har mesteparten av dugnadsarbeidet på båten blitt gjennomført på dagtid hver tirsdag fra
klokken 09.00 -1500. Nytt av året er at onsdag i tillegg er satt av til eget arbeid i maskinrommet,
I oversikten vi har sendt Riksantikvaren for 2017 er følgende meddelt utført:
- Gjenoppbygging av stålkonstruksjonen på livbåtdekket
- Malearbeidet i mannskapslugar og byssa er ferdig
- Fenderlister er rehabilitert
- Ferdigstilt montering av hovedmotor
I tillegg er det utført arbeid med stillaser, ulike snekkerarbeider som bygging av livbåtkasser m.m.
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D/S Hvalers venner
Timer dugnad i 2017,
Praktisk dugnad:20 mann tirsdager og onsdager 4800 timer
- Tegning, beregninger, konstruksjon 3 mann, 300 timer
- Planlegging, arbeidsledelse, rapportering 7 mann 2500 timer
- Styrearbeid, 13 mann, 800 timer
- Redaksjon avis 7 mann 150 timer
- Salg og PR og arrangementer 20, 180 timer
- Foredrag og undervisning 20 mann 335 timer
Totalt dugnadstimer i 2017. 9065 timer eller ca. 5 årsverk.

Avisa/informasjonsarbeid
Også 2017 er det laget 2 aviser, et sommernummer og et julenummer. Avisa har en egen
redaksjonskomite. Avisa sendes til alle medlemmer, andelshavere, sponsorer og
forretningsforbindelser, totalt ca. 700 eksemplarer.
I 2017 er det ryddet i medlemsregisteret slik at det bare er medlemmer som betaler medlemsavgiften
som får avisa.
Det er også for 2017 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 580 betalende medlemmer, 90 andelshavere og
forretningsforbindelser. På grunn av at det er ryddet en del i medlemsregisteret er medlemsmassen
redusert med ca. 100 fra 2016. Tilgang av nye medlemmer i 2017 er ca. 50. Venneforeningen har
bidratt med 175 000 kr til Stiftelsen.
Fredrikstad 14.mars 2018
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