Årsmelding for 2020
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 Roy Hansen (leder) og Synnøve Jonassen.
Medlemmer
Ved årsskiftet hadde 99 medlemmer betalt medlemspenger mot 116 året før. Årlig
medlemskontingent var 100 kr for voksne og 50 kr for barn.
Årsmøte og årsmelding
Årsmøtet ble utsatt på grunn av pågående pandemi og ble holdt onsdag 17. juni på restaurant Napoli
i Sandnessjøen. 10 medlemmer var til stede. Årsmeldingen omhandler foreningens drift mellom
årsmøtene. Regnskapet følger kalenderåret. Denne årsmeldingen gjelder fra 10. mars 2020 til 30.
mars 2021.
Økonomi
Til tross for avlyste arrangementer og gruppebesøk gikk foreningen med overskudd. De største
inntektene er lotteriet, medlemskontingenten, grasrotmidlene og kulturmidlene.
Nettside og informasjon
Nettsiden har vært holdt i drift som tidligere år. Det er publisert 10 nyheter, og en ny bildeserie som
viser arbeidet med hagen. Det ble avtalt annonsesalg for 500 kroner i 2020 og det samme er lovet
for 2021. Det er fortsatt på lager en god del av brosjyren «Velkommen til Skålvær». Det var svært
begrenset bruk av denne siste året på grunn av stengt turistinformasjon de fleste steder. Brosjyren er
av en slik utforming at den kan være brukbar i flere år framover.
Styremøter og andre møter
Siden forrige årsmøte er det holdt to styremøter og behandlet 16 forskjellige saker. Et par saker har
vært oppe på begge møtene. Formannen har deltatt på ett møte i Styret for Skåvær friluftsområde.
Gjennomførte tiltak og dugnad i 2018
Første dugnar i 2020 var raking og stell i Hagen. Fra midt i mai har veien opp til kirken, og arealer
nær veien og Hagen blitt klippet gjentatte ganger og holdt i bra stand. Synlige skader etter vånd er
stort sett forbi, og det har gått rimelig greit å slå de arealer man pleier. Slåmaskin har vært brukt på
en teig mellom hovedveien og Mølnhushaugen. nedenfor kirken og mot kirkegården, en teig ned
mot Tennesvågen og videre områder/bakker nær butikken og den såkalte Oskarsletta.
Piletrærne langs veien ved Hagen ble også våren 2020 klippet ned til mannshøyde.
Årets prosjekt av større betydning ble forflytting av jord og påfyll i Hagen. Jord ble flyttet fra
topplaget på nærliggende åkerland. Arbeidet gikk greit takket være god dugnadsinnsats og
maskinhjelp. Det reparerte arealet ble til slutt sådd og det var en viss spiring før vinteren satte inn.
Det ser ut som om tiltaket ble svært vellykket. Det hele ble finansiert med tilskudd fra ordningen
med Utvalgte kulturlandskap i landbruket, og gav rent regnskapsmessig overskudd til foreningen på
grunn av dugnadsinnsatsen. Rydding og planering av et område sør for selve hagen, (deler av det
som før ble kalt Mortenhagen) inngikk også i prosjektet.

Kultur- og naturstien på Skålvær er med på Turkart Helgeland, og det er en Tell-tur post på
Hundtuva. Antall registreringer er ukjent. To besøk er logget på øyas geocaching-poster. Disse
aktivitetene er ikke en del av velforeningens virksomhet, men har en viss betydning for å gjøre
Skålvær kjent.
Prosjektet Skålvær anno 1890, digital og modell og film, har vært vist til en gruppe på besøk, og
ved mindre besøk av privat art.
Arrangementer og spesielle besøk
Av velkjent årsak ble de fleste planlagte arrangementer knyttet til Skålvær avlyst i 2020. Av
grupper var det kun Nordnorsk pensjonistskole som gjennomførte sitt planlagte besøk. Dette var en
del av deres årlige skjærgårdstur på Helgeland. Besøket kom tirsdag 25. august. I alt 19 personer
gjennomførte besøket på denne regnfulle dagen, og programmet ble gjennomført med omvisning,
kaffe og vafler.
I perioder med bra vær var det ganske mange besøk av private båter, med små grupper mennesker.
Men kanskje ikke like mye kontakt med folk på øya som tidligere år.
Samferdsel
Sammenlignet med året før gikk antall reisende til og fra Skålvær ned fra 491 til 340, og antall
utførte anløp gikk ned fra 132 til 103. Selv om man ser bort fra gruppereiser var det en nedgang på
ca 25 passasjerer. Det har vært noen omlegginger av rutene på vårparten. Styret har prøvd å følge
opp med innnspill og kommentarer. Man har tatt utgangspunkt i forslag til ruter i ny anbudsperiode,
men opplevde at en annen rutetabell ble tatt i bruk med 4 dagers varsel. Således har man diskutert
ruteopplegg på sviktende grunnlag. Men vi prøver å ta fatt i temaet igjen før vinterruten settes i verk
1. september.
Styret for Skålvær friluftsområde
Det har vært ett møte høsten 2020. Til stede Arnt J. Johansen (velforeningen), Odd Arnold
Skogsholm (kulturetaten), og Norvald Ruderaas (kirkelig fellesråd).
Planer for 2021
Styret har ønske om å få gjennomført følgende tiltak:
De forskjellige aktiviteter må også denne sesongen tilpasses smittevernsregler.
-

Klipping og stell av veier, kirkegård og hageområde i tråd med tidligere praksis. Vi prøver
også å få slått en del utenom vei og hage slik som forrige år, gjerne litt mer.
Være vertskap og medarrangør på kirkesøndagen, og stille med omvisning og noe
tilrettelegging på forespørsel ved andre besøk.
Delta med dugnadsarbeid når og hvis tiltak nevnt i forvaltningsplanen settes i gang.
Lotteri gjennnomføres tilsvarende tidligere år.
Oppretting av veikant langs hagen og ifylling på dårlige punkter dersom vi får levert gabbro.
Bestilling er på gang til privat eiendom, og velforeningen kan benytte samme levering.
Lage bru over grøft til det planerte området ved Mortenhagen.
Utrede kostnader og framgangsmåte for strømkabel til flytebrygga, kjellerbua og hagen.
Praktiske gjøremål listet opp i planene for året som gikk, og som ikke er gjennomført,
videreføres for kommende sesong.
Sandnessjøen april 2021 – for styret

