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Det har vært holdt fire styremøter.

lnnbetalt medlemskontingent i2A!4 er kr 296 527,-. Dette er en økning på rundt kr 23 000,i forhold til 2013, og skyldes at årskontingenten for enkeltmedlemmer ble øket med kr L5,-,
og at flere av medlemmene har betalt.
Provisjon av salg av Mjøsbrødet fra Kjelstad Bakeri AS har gitt foreningen inntekter på kr 88
115,*. Takk til Kjelstad Bakeri AS.
Foreningens plassering i Grunnfondsbevis har i 2014 hatt en verdistigning på kr 259 905,- og
itillegg utbytte på kr 38 754,-.l2Ot4 harforeningen solgt sine aksjer iGaustadalleen 21AS
med en gevinst på kr L08 272,*. Totalt har denne investeringen gitt foreningen en gevinst på
ca 3Oo/o.
Før sesongen 2014 fikk Venneforeningen forespørsel fra styreformannen

i

vi kunne garantere for driften av skibladner i 2014. Et enstemmig
styre stilte en garanti p^å rr aoo ooo,-. Driften i 2oL4 var positiv og det ble ikle
nødvendig for AS ODS å benytte seg av vår garanti.

AS oDS om

Kr 300 000,- er imidlertid gitt i tilskudd tit AS ODS

i 2OL4.

Styret i Skibladners Venner ble sterK kritisert i Hamar Arbeiderblad før årsmøtet
i2014 for måten arbeidet med opp-pussingen av 1. plads Madsalong var
behandlet i styret. Det var mye medieomtale i alle avisene rundt Mjåsa.
Styret stilte på årsmøtet sine plasser til disposisjon med bakgrunn i den kritikk
som var framsatt av 2 medlemmer. Med 118 mot 2 stemmer fikk styret
årsmøtets fulle tillit. Det gledet styret at vi fikk mange støtteerklæringer og
innmeldinger i Venneforeningen i etterkant av denne saken.

S§rets medlemmer har vært i aktivitet og promotert Skibladners Venner ved

ulike arrangement. Her kan nevnes «Elleville Dager» på Eidsvoll, «veteranbiløpet
Helgøya Rundt» og medlemsverving om bord på Skibladner.

Regnskapet er satt opp under forutsetning av fortsatt drift. overskuddet
ovetføres egenkapital.

venneforeningens styreformann har møtt på styremøtene i AS oDS.
Gjøvik, L4.4.2OL5/7
L4.4.2OL5/7.6.L5
.6.Ls

{*dl^l,)-,"

Ø,,{"4id /4Y7å

f/ankf'{il/rtu

