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Styrets årsberetning 2021 
 

 
Tillitsvalgte i beretningsåret          
STYRET        REDAKSJONSKOMITE 
Benn Solem  Styreleder På valg for 1 år  Skribentkontakt  
Øivind Klausen Nestleder På valg for 2 år  Politikerkontakt  
Morten Børresen Sekretær  Ikke på valg   Nettansvarlig   
Roger Vårum  Kasserer Ikke på valg   Regnskapsfører  
Yngve Seippel  Styremedlem Ikke på valg   Red. sekretær   
Åse Nordland  Styremedlem På valg for 2 år  Forenings kontakt  
Ikke valgt  Styremedlem På valg for 2 år   Annonseansvarlig  
REVISORER 
Revisor  Leif Rognes På valg for 1 år      
Kritisk revisor  Eirik Stedje På valg for 1 år       
 
Etter det første stiftelsesmøtet den 20/7-21 ble innsendelsen av vedtekter ikke godkjent av 
Brønnøysundregistrene, og i stedet for å kalle inn til et ekstraordinært årsmøte for å endre 
vedtektene ble det i stedet besluttet å avholde et nytt stiftelsesmøte i seilforeningens lokaler 
den 9. september. Her ble korrigerte vedtekter ble fastsatt og valg av tillitsvalgte ble 
gjennomført. Det ble valgt 2 revisorer – en revisor for kontroll av regnskapsføringen, og en 
kritisk revisor på påser at styret driver foreningen i henhold til vedtektene, årsmøtevedtak 
samt følger opp sine egne styrevedtak.  

Den 9. september regnes derfor som vår offisielle stiftelsesdag, og de korrigerte vedtekter 
ble godkjent av Brønnøysunds registrene den 23. september 2021.  

Styret besluttet i sitt første møte at de også skulle fungere som redaksjonskomite for 
magasinet, og ansvarsområder for de enkelte styremedlem ble vedtatt. 

Den administrative organisering for styret ble fastsatt, og grafisk designer Wiggo Wiger ble 
engasjert for å utarbeide fila for levering til trykkeri.  
Wiggo Wiger hadde samme funksjon for vår forgjenger Magasinet Åsgårdstrand På Tvers. 

Vi gikk til innkjøp av administrasjonssystemet Styreweb;  
et system for å ivareta regnskapsførsel, fakturering, arkivering og medlemsregistrering. 

Det ble utarbeidet eget brevark og egen e-post adresse, og vi opprettet en driftskonto i DnB. 
Den midlertidige bank konto i Velforeningen, som ble opprettet for at medlemmer kunne 
innbetale årskontingent for 2021, må opprettholdes fordi innbyggerne fortsatt innbetaler 
medlemskontingent til denne kontoen.  

Kontoen vil bli avsluttet og innsatte penger blir overført til MÅ så snart vår nye driftskonto er 
innarbeidet hos medlemmene. 

En midlertidig konto ble lånt av kasserer for å kunne utbetale regninger. Denne kontoen er 
nå avsluttet og pengene er overført til vår egen driftskonto. 
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Styremøter/redaksjonsmøter  
for 2022 ble fastsatt:    26. januar      27. april    27. juli     26. oktober     

Utgivelsesdatoer:          10.  februar        10. mai        10. august     10. november    
Budsjett 2021 
INNTEKTER 
Interimsstyret (Benn Solem – Morten Børresen – Roger Vårum) hadde avklart at 
foreningslivet i Åsgårdstrand ville støtte de fire første utgivelsene med kr 11.050 pr nummer. 
En av styrets målsettinger var å gjøre MÅ til et «medlemsblad» for samtlige foreninger  
i byen, og vi har nesten lyktes 100% med dette. Det er vårt håp at også de som foreløpig ikke 
har benyttet seg av denne muligheten gjør en revurdering av sin beslutning.   
Det var videre satt opp et budsjett på kr 20.000 i annonseinntekter og kr 15.000 i 
medlemskontingent fra innbyggerne. Totalt kr   46.050. 
KOSTNADER  
Budsjett totalt kr 36.500. 

Foreningen er ikke mva pliktig. 

For driftsregnskap og balanse for 2021 henvises det til årsregnskapet. 

Distribusjon av magasinet var opprinnelig planlagt som et dugnadsprosjekt for styrets 
medlemmer. Beslutningen ble senere omgjort, og vi engasjerte Åsgårdstrand menighet til 
distribusjon som ble levert til samtlige husstander i 3179 Åsgårdstrand.  

Styret ble gitt fullmakt til å innvelge et syvende styremedlem, men har ikke lyktes med å 
finne en villig kandidat. 

På grunn av smittesituasjonen er det usikkert om vi kan holde årsmøtet i et åpent lokale,  
og styret må vurdere om årsmøtet skal gjennomføres digitalt. 
 

Åsgårdstrand, 26/1-22 
 
 
 

_______________       ____________               _____________            _________________ 
Benn Solem  Øivind Klausen    Morten Børresen      Roger Vårum 
Styreleder  Nestleder     Sekretær   Kasserer/regnskapsfører 
 
 
 
   _________________      _______________ 
   Yngve Seippel       Åse Nordland 
   Styremedlem       Styremedlem  


