
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøteprotokoll 2022 

 

 

 



Årsmøtet i Møkkalassets Venner ble av praktiske hensyn og hensyn til smittevern avholdt 

digitalt på Teams, torsdag 24. februar 2022 klokken 19.00.  Seks stemmeberettigede 

medlemmer var til stede. 

 

1. Innkalling og agenda 

 

 Enstemmig vedtatt 

 

2. Valg av møteleder, referent og to å signere protokollen 

 

 Hans Olav Sørensen ble valgt til møteleder 

 Sven Gj. Gjeruldsen ble valgt til referent 

 Geir Stiansen Høye G. Høyesen ble valgt til å signere årsmøteprotokollen 

 

 Alle valg var enstemmig 

 

3. Årsberetning 2021 

 

 Møteleder gikk gjennom styrets årsberetning som enstemmig ble vedtatt. 

 

 

4. Regnskap 2021 

 

Møteleder gikk gjennom regnskapet for 2020 i kasserers fravær. Det fremlagte 

regnskapet ble enstemmig vedtatt 

Regnskapet for 2021 viser et overskudd på kroner 19 430,46  

Beholdning pr 31.12. 2021 var kroner 290 627,98 

5. Budsjett 2022 

Styret disponerer foreningens midler i henhold til foreningens formålsparagraf. 

Årsmøtet ga sin tilslutning til de estimerte kostandene på 100 000 kroner til 

rehabilitering av Kvaknes og flytting av lykta på Havneholmen til FMFs klubbhus på 

Padda. Høye tar kontakt med Nymo i Grimstad for å gjøre avtale om full sandblåsing 

og lakkering, Det skal også bygges et vitrineskap i klubbhuset der gjenstander fra 

Møkkalasset fyr og fyrlyktene kan stilles ut.  

Årsmøtet ga sin tilslutning til styrets tidligere vedtak om å støtte Norsk Fyrhistorisk 

Forenings 25 års-jubileum med kr. 10 000, -- 

6. Kontingent 

Årsmøtet vedtok at kontingenten for 2023 settes til: 

Kroner 100,00 for enkeltmedlemmer  

Kroner 200,00 for familiemedlemmer 



Årsmøte besluttet å anmode moderforeningen om å la medlemskap i venneforeningen 

på giroen for årskontingenten til FMF på lik linje med foreningens andre 

underforeninger. 

 

7. Foreningens fremtid 

Møkkalassets Venner ble opprettet for å bidra til at fyret ikke skulle forfalle og at man 

på sikt skulle få lyset tilbake, det har vært lagt ned mange dugnadstimer for å stanse 

forfall. Etter at Kystverket besluttet å reaktivere fyret som aktiv fyrstasjon – så er det 

naturlig at årsmøtet drøftet foreningens fremtid. Årsmøtet mener foreningen skal drive 

videre – ikke minst på grunn av det ansvaret Møkkalassets Venner har fått for de 

nedlagte fyrlyktene på Kvaknes og Havneholmen. 

 

8. Valg 

Leder Hans Olav Sørensen hadde bedt om å få avløsning, men var villig til å være 

styremedlem. Kasserer Kathrine Ruim og styremedlem Jan Pfleiderer ønsket ikke 

gjenvalg. Årsmøtet valgte enstemmig følgende styre: 

 Styreleder    Sven Gj. Gjeruldsen  

 Nestleder   Høye G Høyesen 

 Kasserer og web- 

 redaktør  Pieter Spilling 

 Styremedlemmer Geir Stiansen 

    Hans Olav Sørensen 

    Jonas Westby 

 Sven Gj. inviteres til styremøtene i FMF som Møkklassets Venners representant. 

 

 

 

Årsmøtet ble hevet klokken 20.17. 

 

 

Sven Gj. Gjeruldsen 

referent 

 

Høye G. Høyesen                Geir Stiansen 

                                 


