Årsmelding for 2016
Tillitsvalgte
Styret har i meldingsåret bestått av:
Arnt J. Johansen, formann
Håvard Olsen, nestformann
Deanne Hansen, sekretær
Ingvard Johansen, kasserer
Torgunn Grønnevik, styremedlem
Jon-Kåre Olufsen, 1. varamedlem
Harry Ludvigsen, 2. varamedlem
Einar Mørch har vært revisor
Valgkomiteen har bestått av Finn Grønnevik (leder), Astrid Ulriksen og Synnøve Jonassen.
Medlemmer
I 2016 hadde foreningen 125 medlemmer mot 136 året før. Årlig medlemskontingent har vært uforandret for voksen
og barn, henholdsvis 75 kroner og 30 kroner.
Årsmøte og årsmelding
Årsmøtet ble holdt onsdag 6. april om bord på «Gamle Helgeland» ved kai i Sandnessjøen. Ni medlemmer var til
stede. Årsmeldingen omhandler foreningens drift mellom årsmøtene. Regnskapet følger kalenderåret.
Økonomi
Den økonomiske situasjonen er fortsatt meget god. De største inntektene er lotteriet, medlemskontingenten,
grasrotmidlene, salg på kirkesøndagene og kulturmidlene. Overskuddet er ikke på størrelse med tidligere år, noe som
skyldes innkjøp av varige verdier som stoler til kjellerbua og plenklipper. Det pågår også en fornying av
kjøkkenutstyr. Foreningen har gitt tilskudd til flytebrygge og har også dekket en del av underskudd på båtskyss til
Skålværdagen. Manglende tilskudd til slått av gras for 2015 ble mottatt i 2016.
Nettside og informasjon
Nettsiden har fungert nokså likt med tidligere år. Besøkstallet har gått litt ned, men passerte nyttårsaften hundre tusen
siden oppstarten i februar 2011. Det ble solgt annonseplass for 3000 kroner i 2015, og det er gjort avtale med en av
sponsorene for kommende år. Bidrag i form av bilder og annet innhold har det vært for lite av. Det har ikke vært
produsert nyheter på papir.
Styremøter og andre møter
Siden forrige årsmøte er det holdt fem styremøter og behandlet 12 forskjellige saker. Noen saker har vært oppe på
flere styremøter. Foruten styremøtene har formannen og andre medlemmer deltatt på samling i Hestøy angående
forvaltning av Utvalgte kulturlandskap. Formannen var også med på arbeidsmøte om samferdsel i Nordland i
Brønnøysund i april, og deltaker på nasjonal samling i UKL i Nannestad og på Gardermoen i august. Det har som
vanlig vært samarbeid med kirkekontoret i forbindelse med Skålværdagen. Samarbeidet med kommunen har bydd på
en spesiell utfordring ettersom vi måtte inn med kraftig lobbyvirksomhet for å få formannskapet til å gå inn for den
mye omtalte fellingen av grana i utmarka. På grunn av for stort gap mellom pristilbud og tilgjengelige midler står
grana der fortsatt. Det har vært en god del uformell kontakt med skogsjefen, uten at det har påvirket saken
nevneverdig. Senere har vi blitt kjent med at kommunen har sendt ut nytt tilbud om hogst, men med akkurat samme
betingelser som i fjor. Formannen har også vært til stede i telefonmøter mellom Kulturkontoret, Nils Falch og
Rambøll AS i forbindelse med den digitale modellen som er under arbeid. Det oppstod før jul noen uklarheter
angående innholdsmengde og pris, men problemene ser ut til å være løst slik at framdriften kan fortsette.
Grunnlagsarbeidet ventes å være unnagjort i løpet av mars 2017.

Gjennomførte tiltak og dugnad i 2016
Året 2016 ble noe roligere enn året før. På flytebryggeprosjektet ble det lagt ut modifiserte utriggere og en del
etterarbeid på gjenstående detaljer ble fullført. Veien opp til kirken, og arealer nær veien og Hagen har vært klippet og
holdt i bra stand til tross for en del skader av vånd. Slåmaskinen som ble plassert på Skålvær i 2015 har vært brukt til å
slå tidligere dyrket mark på begge sider av hovedveien. Sist sommer ble det også plassert en ryddesag på Skålvær.
Også denne fra Fylkesmannens miljøavdeling.
Arrangementer og spesielle besøk
Også i 2016 var en gruppe konfirmanter fra Sandnessjøen var på overnattingstur. Ekteparet Falch var vertskap, og
sørget for et utvalg av aktiviteter. Videre utover sommeren har det vært mange forskjellige besøkende. Tidlig i juni var
en gruppe representanter for Utvalgte kulturlandskap i Leka på besøk i Blømsøy, Hestøy og Skålvær. Været var ikke
bra, men turen ble gjennomført etter planen. Skålværdagen ble avviklet 17. juli med bra deltakelse og bra vær. Denne
gangen med «Lovund Express» som skyss fra og til Sandnessjøen. I tillegg et fåtall private båter. Det neste kirkelige
arrangement var 28. august, da Vega menighet besøkte Skålvær. Begge dagene hadde velforeningen omvisning, salg
av vafler, kaffe mm.
Et nytt innslag sist sommer var besøk av veteranskøyta «Faxsen» fra Bodø. De kom først innom en rask visitt 24. juli i
forbindelse med pilegrimstur til Trondheim. På turen tilbake, med andre passasjerer, tilbrakte båt og folk kvelden 31.
juli og påfølgende natt i Skålvær. Det var grilling i Hagen og viser og fortellinger i Kjellerbua til langt på natt. De
reisende likte seg så bra at de har satt opp Skålvær som overnattingssted på kystlagstur sommeren 2017. Noen av
velforeningens medlemmer har også hatt gleden av å møte flere besøkende som har tatt kontakt. Selv om disse
besøkene har vært av privat karakter, så har noen markert seg litt ekstra. Det være seg personer med kirkelig
tilknytning, etterkommere av smeden Ryan, og en livlig gjeng turister fra Oslofjord-området. Flytebrygga har etter
hvert blitt populær. Mesteparten av båtfolket går i land og utforsker øya på egen hånd.
Samferdsel
I året som har gått har det ikke vært omlegging av rute 18-172. Det er på gang et større opplegg for å omorganisere
hurtigbåttrafikken i Nordland fylke. En arbeidsgruppe har laget et forslag til innsparinger som har sjokkert mange i
Nordland fylke. Forslaget skal behandles av fylkeskommunen og sendes ut til høring. Ingenting er i skrivende stund
avgjort, men anløp av steder uten fast bosetning har neppe vært mer utsatt enn nå. Styret vil fortsatt følge opp og
komme med innspill der det er mulig. For Skålvær gikk antall reisende opp med 11 prosent sammenlignet med 2015,
mens antall anløp gikk litt ned.
Planer for 2016
Styret har til hensikt å få gjennomført følgende tiltak og planer:
- Klipping og stell av veier, kirkegård og hageområde i tråd med tidligere praksis. Bærbusker må klippes for å
komme til gjerdet for rengjøring og eventuell maling. Vi prøver også å få slått en del utenom vei og hage slik
som forrige år. Vi prøver å få til en strandrens. Den nasjonale kampanjedagen er 7. mai, men tiltaket kan
gjennomføres på tidspunkter både før og etterpå.
- Være vertskap og medarrangør på kirkesøndagen (planlagt 16. juli), og stille med omvisning og noe
tilrettelegging på forespørsel ved andre besøk.
- Medvirke ved tiltak som blir satt i verk med grunnlag i rapporten og ferdsel og bruk av Utvalgte
kulturlandskap. Det kan eksempelvis være supplerende skilting og merking.
- Reparere veikanter/grøfter etter siste års våndskader.
- Maling på deler av venterom/kaihus.
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