
Årsmelding for 2021

Tillitsvalgte

Styret har i meldingsåret bestått av:
Arnt J. Johansen, formann Håvard Olsen, nestformann
Deanne Hansen, sekretær Ingvard Johansen, kasserer
Torgunn Grønnnevik, styremedlem Jon-Kåre Olufsen, 1. varamedlem
Harry Ludvigsen, 2. varamedlem Einar Mørch har vært revisor
Valgkomiteen har bestått av Nils Falch (leder), Roy Hansen og Synnøve Jonassen.

Medlemmer
Ved årsskiftet hadde 109 medlemmer betalt medlemspenger mot 99 året før.
Årlig medlemskontigent var 100 kroner for voksne og 50 kroner for barn.

Årsmøte og årsmelding
Årsmøtet ble også i 2021 utsatt på grunn av restriksjoner på grunn av pandemi, og ble holdt på Napoli i 
Sandnessjøen tirsdag 11. mai kl 1900. Denne årsmeldingen gjelder tiden 30. mars 2021 til årsmøtet 2022.

Økonomi
Regnskapsåret 2021 ble noe spesielt. Nåværende kasserer har ikke tidligere gjort opp et regnskap med 
underskudd. Det er flere årsaker til det, og egentlig ikke noen dramatisk situasjon. Kassereren redegjør 
nærmere ved gjennomgang av regnskapet.

Nettside og informasjon
Nettsiden har vært i drift som tidligere år. Det er publisert 15 nyheter og en del oppdateringer på forsiden. 
Noen nye bilder er kommet  til etter hvert. Vi har ikke hatt annonseinntekter i 2021. Men en av våre 
sponsorer vil likevel fortsette litt til, og har lovet støtte for 2021 og 2022. Det finnes fortsatt et lager av 
brosjyren «Velkommen til Skålvær». Utleveringen var også i 2021 begrenset på grunn av et redusert reiseliv.
Brosjyren er fortsatt anvendelig, og vil bli utdelt/utlagt på egnete steder nå fra våren av.

Styremøter
I meldingsåret har det vært to styremøter og behandlet 17 forskjellige saker. Formannen har hatt en del 
kontakt med kommunen i forbindelse med søknad om UKL midler til slåmaskin og tillleggsutstyr. Og i 
forbindelse med reklamasjon på ødelagt maskineri.

Dugnad og tiltak i 2021
Hagen, området mellom kjellerbua og hagen, og veien opp til kirken har vært stelt jevnlig med plenklipper.
Slettene som har blitt slått med slåmaskin de siste årene, ble også i 2021 stort sett stelt som før. Dette til tross
for at man kom sent i gang og hadde diverse havari på utstyr. Kirkegården ble også slått, noe vi kan si 
skjedde i kirkens regi, selv om forbindelsen til velforeningen er soleklar. Det har ikke vært startet nye 
prosjekter av noen størrelse i 2021. Men ei bru ble bygget over grøfta til det nylig ryddete området ved 
Mortenhagen, og piletrærne langs veien ble atter en gang klippet.



Arrangementer og besøk
Også årets kirkesøndag ble avlyst, men det har likevel vært en del besøk på øya. Flest besøkende på en gang 
var en gruppe på ca 20 fra NIBIO på rundtur i øyene i september. Der var Nils Falch med som guide på 
turen. Båtturen gikk fra Tjøtta og besøkte også Skogsholmen og Vega. Ellers har Tømmervika 
opplevelsessenter vært innom to ganger med tilsammen 20 padlende. I juli tok en familie turen spesielt fra 
Trøndelag for å se kirken som en gang ble flyttet fra deres hjemtrakter. Mot slutten av september kom 
kjøperen av butikkbygningen på dagstur, og fikk oppleve øya i det beste vær som kan tenkes på den tiden. 
Ellers har det vært en rekke private besøk, for det meste med egen båt. Ved flere av disse besøkene ble 
filmen om Skålvær anno 1890 vist.
Lørdag 7. august ble det arrangert medlemskveld med grillmat og drikke ute i pent sommervær. Her valgte 
deltakerne å flytte ut av Hagen og til det nylig ryddete området på sørsiden. 24 voksne deltok. Tiltaket ble 
betalt av velforeningens midler.

Samferdsel
Det har ikke vært store saker på gang i 2021. Ny moderne hurtigbåt er satt inn i rute 18-172 uten at dette har 
ført til spesielle endringer. Etter påtrykk fra velforeningen ble anløp torsdag morgen flyttet til torsdag kveld.
Antall passasjerer til og fra Skålvær økte fra 340 til 380, og antall utførte anløp økte fra 103 til 139 i forhold 
til 2020.

Styret for Skålvær friluftsområde
Ingen møteaktivitet i 2021.

Planer for resten av 2022

– Klipping og stell av veier, kirkegård og hageområde som tidligere år. I tillegg så mye av nærliggende
sletter og bakker som man rekker med frivillig innsats.

– Være vertskap og medarrangør på kirkesøndag hvis den blir arrangert, og stille med omvisning og 
noe tilrettelegging på forespørsel ved andre besøk.

– Delta i dugnadsarbeid når og hvis tiltak nevnt i forvaltningsplan settes i gang.
– Lotteri gjennomføres som tidligere år.
– Oppretting av vei langs hagen, og forsterkning av svake punkter på veien videre sørover mot 

kirkebakken. Det kan tenkes et trinn to neste år som forlengelse på årets tiltak. Forhåndsberegning av
mengde grus og dugnadstimer legges til grunn for søknad om UKL midler. Det er skaffet til veie 
rikelig grus, og huseiere som ønsker det kan kjøpe ønsket kvantum av velforeningen. 

– Gå videre med beregning av kostnader for strømkabel til flytebrygga, kjellerbua og hagen.
– Praktiske gjøremål listet opp i planene for tidligere år gjennomgåes dette året, med tanke på om noen

planer er blitt uaktuelle, eller må sees på fra nytt utgangspunkt.

Sandnessjøen mars 2022 – for styret

MEDLEMSKONTIGENT 2022

Medlemskontigenten, 100 kroner for voksne og 50 kroner for barn, bes 
innbetalt innen utgangen av mars. Konto 1503.46.90550. Eller vipps 
72028. Husk å oppgi hva/hvem betalingen gjelder.




