STYRETS BERETNING 2020
Dette året har hatt et lavt aktivitetsnivå grunnet Covid og medfølgende nedstengning av samfunnet
store deler av året. Vi har fulgt rådene fra myndigheter, og vi stanset aktiviteten i dugnadsgruppene i
forkant av restriksjonene, for å bidra i dugnaden mot pandemien.
TILLITSVALGTE, REPRESENTASJONER OG MEDLEMSOVERSIKT
Foreningen Fullriggeren Najaden ble formelt stiftet i april 2018, og har p.t 22 betalende medlemmer.
Målet er at medlemsantallet vil øke betraktelig når vi igjen er kommet i normaldrift etter Covid.
Kontingenten var i 2020 på kr 250 per person uavhengig av alder. Familiemedlemskap har kostet kr
500.
FORENINGENS STYRE OG REPRESENTASJON
Styret har bestått av leder Per Andersen, kasserer/økonomiansvarlig Camilla Olsen, sekretærMaya
Nielsen og styremedlemmer, Knut Sørensen, Frank Nilsen, Alexander Hermansen, Mette Bråthe,
Wenche Hvattum og Thor Ole Fongaard
Foreningen har ingen revisjonsplikt, og er unntatt innmelding av regnskap ifrivillighetsregisteret.
Valgkomitéen 2020 har bestått av Knut Sørensen (leder), Tim Morris og Mona Storåsli.

FORENINGENS ALLIANSER OG PARTNERE
•

Foreningen er representert i Isegran Drift ved Knut Sørensen og Alexander Hermansen

•

Najaden og Maritime Center Fredrikstad A/S leier Arisholmen av Fredrikstad Kommune.
Holmen leies ut til allmennyttige formål, hvor alle i utgangspunktet kan leie. Barn og unge
prioriteres spesielt. Foreningen har formaliserte samarbeidsavtalermed Mormors Café og Visit
Fredrikstad og Hvaler, og samarbeider ellers tett med en rekke andre aktører.
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STYREMØTER OG STYREOPPGAVER 2020
Styret har hatt 8 styremøter i 2020, samt noen uformelle arbeidsmøter.
Ansvarsfordelingen i styret har vært som følger:
Leder:
Booking av arrangement og oppdatering av info, priser etc:
Offentlige søknader, oppfølging av vernestatus og div praktisk
Verving av medlemmer, sponsorer:
Dugnad / vedlikehold (herunder planer for dette):
Økonomi, budsjett, konti, forsikringer etc:
Risiko, HMS, etc
Sekretærarbeid, innholdsproduksjon, web, søknader, diverse
Kommunikasjon utad og diverse annet:

Per Andersen
Camilla Olsen
Knut Sørensen
Thor Ole Fongaard
Frank Nilsen, Mette Bråthe
Camilla Olsen, Wenche Hvattum
Per Andersen
Maya Nielsen
Alexander Hermansen

ORGANISERING OG LØPENDE OPPGAVER

KOMITEER
Våre ble det opprettet fire komiteer i foreningen, med medlemmer i styret som ansvarlig forhver
komité. Hver komitéleder har ansvar for å rekruttere et nødvendig antall deltakere og hjelpere til sin
komité. Organiseringen ser fortsatt slik ut:
Arrangementskomité:
Mette Bråthe
Komiteen har ansvar for å arrangere egne arrangement og sikre hjelpere.
Booking:
Camilla Olsen Mormors Cafe
Ansvaret for bookingfunksjonene ved lukkede selskaper og utleie

Restaurerings- og dugnadskomité:
Knut Sørensen
Andre deltakere; Leif Erik Ellingsen. Komiteen har ansvar for å følge kvaliteten og prioriteringene i
dugnadsarbeidet,samt få fram søknader til det offentlige, følge opp Riksantikvaren og andre
vernemyndigheter.

Markedsføringskomité:

Thor Ole Fongaard

Andre deltakere; Per Andersen. Komiteen har ansvaret for foreningens nettside, Facebookside og
eventuelle markedskampanjer.

FASTE DUGNADSGRUPPER
•
•
•

Torsdagsdugnadsgjengen ledet av Frank Nilsen og Alexander Hermansen. Hver torsdag
formiddag samles en betydelig gjeng for å jobbe med restaurering og vedlikehold av skuta.
Gjengen påtar seg også noen eksterne oppgaver mot betaling,etter kapasitet.
Tirsdagsdugnadsgjengen ledet av Mette Bråthe. Hver tirsdag kveld samles en voksende gjeng
for å lage maritime gjenstander som skal selges til inntekt for Najaden, og/eller brukes i
opplæringsøyemed, på arrangementer etc. Så langt har dette arbeidet hovedsakelig bestått av
taufletting.
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VEDLIKEHOLDET AV SKUTA UTFØRT AV «TORSDAGSGJENGEN»
I løpet av 2020 er følgende gjort av vedlikeholdsarbeid og restaurering på Najaden:
• Naglebenker, nagler og skipsrekke pusset opp og oljet
• Skutesider malt utvendig
• Skipsbenker og bord pusset opp og malt
• Slipt og lakket banjerdekk
• Renovert og isolert «vannhuset» ved landgangen.
• Messingdetaljer vedlikeholdes jevnlig
• Grønnsåpevasking og rydding av dekk i ﬂere omganger
• Fjerne rust og råte etter behov
•
ORIENTERING FRA «TIRSDAGSGJENGEN»
Gruppa har møtt trofast opp hver tirsdag, og har sakte, men sikkert vokst. I dag har tirsdagsgjengen en
stamme på ca.15 personer som møter jevnlig opp. I tillegg kommer noen flere som er mer perifere.
Gruppa fletter fendere og matter for salg, har lært seg håndsøm, og fått tak i en industri-symaskin, så
de kan øke vareutvalget, samt kunnskapsnivået hos deltakerne.
UTLEIE AV SKUTA
Utleieinntektene er på kr 95 000 for året 2020. En større andel av dette kommer fra Alexander
Hermansens bidrag fra den statlige tilskuddsordningen, som kompensasjon for arrangementer som
ikke har kunnet gjennomføres.
STATUS PÅ SØKNADER OG FINANSIERING
Det ble sendt flere søknader til stiftelser og virkemiddelapparatet i 2020.
Vi har ikke nådd gjennom med noen store søknader, og må jobbe videre med søknader, samt å lage
gode prosjekter som kan gi større utbytte.
Det jobbes fortsatt med en omfattende restaureringsplan for Najaden, noe som er nødvendig for å
kunne sende søknader av en viss størrelse og til dels også for å oppnå sponsorater. Den vil legges til
grunn for nye søknader mot Riksantikvaren og andre.

SKIPSHANDELEN
Mai 2020 startet vi opp Skipshandelen i Minemagasinet. Den har holdt åpent 10.00-14.00 hver lørdag.
I all hovedsak er Per Andersen som har betjent handelen, med hjelp av andre frivillige. Skipshandelen
har solgt egenproduserte tauartikler, kommisjonssalg og fungert som et informasjonssenter for den
maritime delen av Isegran.
Det har vært noe lønnskostnader knyttet til denne driften, men ansvaret for butikken og
lønnskostnadene ble overtatt av Maritime Center Fredrikstad februar 2021.
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STYRETS OPPSUMMERING AV ÅRET
Styret har jobbet og avholdt styremøter gjennom hele året, etter hvert ble de gjennomført digitalt.
Vi har ikke oppnådd det taktskiftet i økonomi og aktivitetsnivå som vi hadde lagt opptil, men det må
tilskrives situasjonen som alle har stått i.
Allikevel er det mye positiv giv blant både styre, medlemmer og andre interessenter.
Styret ser frem til å samle medlemmer og samarbeidspartnere ombord på skuta, for idémyldring og
planlegging av veien videre.
Aktiviteten ombord må økes, og samtidig balanseres ut fra den kapasiteten vi har.
Ønsket er fortsatt å gire opp aktiviteten i 2021 og framover, men vi trenger fortsatt mer midler, flere
medlemmer, flere hjelpere og bedre rutiner på det administrative arbeidet. Styrets oppfatning er at
dette stadig forbedres, men vi kunne ønske det gikk raskere. Dette, i tillegg til videre restaurering og
vedlikehold av skuta blir viktige oppgaver å løse i 2021.
For styret
Per Andersen
Styreleder
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