
 

 
 

 
            Årsmøteprogram 2022 – Bergen 21. – 23. oktober 
 
Fredag 21.oktober 2022 
 
15.00 Registrering til årsmøtet på Clarion Admiral Hotell.  
  
16.45 Velkommen til årsmøte ved styreleder Cecilie Juell  
 
- Heidi Thöni Sletten informerer kort om «Forum for flytende museumsfartøy» 
 
17.00 Åpning av årsmøte ved styreleder Cecilie Juell 
 
- Konstituering av årsmøtet og fastsetting av stemmetall. 
- Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
- Godkjenning av forretningsorden.  
- Valg av møteleder og bisitter. 
- Valg av referenter og tellekorps. 
- Valg av protokollunderskrivere. 
- Valg av redaksjonskomité. 
 
ÅRSMØTESAKER: 
1. Godkjenning av årsmelding og regnskap for 2021. 
 
2. Søknader om medlemskap: 
  

• «Anne Bro» 

• «Høllen» 

• «Luna» 

• «Peer Gynt» 

• «Roald» 
 
 
AVSLUTNING FREDAG: 
- Årets sommertur med FAXSEN! Arne Andreassen viser bilder fra FAXSENS sommertur som 
seilte ruta Bodø – Lofoten – Vesterålen – Senja – Tromsø – Sør-Troms – Bodø. 
- Øivin Konglevoll forteller om årsmøtestedets dramatiske historie hvor SJØDAMPSPRØITE 1 
spilte en viktig rolle, samt Fjordabaatanes tilknytning til bydelen Nordnes.  
 
 
20.00 Middag.    



 

 
 

Lørdag 22.oktober 2022 
 
09.00 Årsmøteseminar:  
- «Gjennomgang av ulykken DS Stord 1 og konsekvenser for skipsdrift» - Atle Vie, Stord 1 
  
- «Risikovurdering av verneverdige fartøy – Hvem skal forsikre fartøyene fra 2023?» – Per 
Magne Strandborg, administrerende direktør Havtrygd  
 
- «Begjæring og gjennomføring av tilsyn med fokus på sikkerhetsstyringssystemer» - Bjørn 
Gunnar Garnes og Pål W. Larsen, Sjøfartsdirektoratet  
 
- «Klimaomstillling i fartøyvernet» – Åsmund Kristiansen, leder for arbeidsgruppen 
klimaomstilling i fartøyvernet 
 
- «Hvordan få med ungdommen» - prosjektene i Fartøyvern for Fremtiden forteller 
  
13.00 Lunsj 
 
14.00 Årsmøteseminar fortsetter:  
- «Bergen nasjonale veteranskipshavn» – Egil Sunde, Bergen kystkultursenter 
 
- «Fjordsteam 2022 - tilbakeblikk på folkefesten» – Tove Torkildsen, kultursjef Fjordsteam 
 
15.00 Pause 
 
15.30 ÅRSMØTESAKER:  
3. Fastsettelse av kontingent for 2023. 
4. Godkjenning av arbeidsprogram for 2023. 
5. Godkjenning av budsjett for 2023. 
6. Valg av revisor for regnskapsåret 2023.  
7. Valg av styre for 2023.  
8. Valg av valgkomité for 2023.  
 
 
20.00 Festmiddag (ankomst senest 19.30 for å kjøpe drikke, serveringen starter kl. 20.00 i 
Sjøkanten i 1. etasje) Underholdning ved Bjørn Jensen, Salhusvinskvetten/Ausekarane)  
 
 
Søndag 23.oktober 2022 
 
09.30 Besøk om bord i fartøy. 
 
11.00 Fjordcruise med medlemsfartøyet «Vestgar» 
 Lunsj vil bli servert om bord. 
 
13.30 Retur til Vågen  


