




















Leder: Viggo Nonås 
Georg Jensen 
Kjetil Skogdalen 

Styrets forslag ble enstemmig vedtatt. 

Sak 9 Forslag til vedtektsendring 

«Vestgarn 
« Mjøsfærgen » 
« Engebret Soot» 

( 1 
NORSK FORENING FOR 

'-" FARTØYVERN 

1 år gjenstår 
2 år gjenstår 
3 år gjenstår 

Styreleder Morten Hesthammer la fram styrets forslag til endringer av Norsk Forening for Fartøyverns 
vedtekter§ 2.1. 

Forslagsendring§ 2.1 (endringen i kursiv): 

«Styret legger fram medlemssøknadene med en anbefaling for årsmøtet. Årsmøtet kan oppta som medlem i 
foreningen verneverdige dekkede og større åpne fartøy som bevares etter antikvariske retningslinjer når 
både eier og forvalter har som formål et varig vern av fartøyet som kulturminne. Fartøyets alder sammen 
med sjeldenhet, og andre særlige kulturvernfaglige grunner skal tillegges spesiell vekt. 

Dersom det er uoverensstemmelse mellom styrets anbefaling og årsmøtet om et fartøy skal tas opp som 
medlem eller ikke, skal en tredjeinstans bestående av en representant for styret og fire personer fra årsmøtet 
møtes, gå gjennom saken og avgjøre om fartøyet skal tas opp som medlem. 

Medlemskapet følger fartøyet og opphører ved skriftlig utmelding eller ved fartøyets kondemnering. » 

Saksopplysning fra salen:§ 3 fastsetter at årsmøtet er øverste myndighet, men årsmøtet har mulighet til å gi 
en tredjesinstans denne fullmakten som forslaget innebærer. 

Forslag fra salen: 
Idar Henriksen, FAXSEN: Årsmøtet anmoder det nye styret om å utarbeide ny§ 2.1 som i større grad 
samsvarer med Riksantikvarens kriterier for vurdering av vern av fartøy. 

Georg jensen, MJØSFÆRGEN: Forslaget sendes tilbake til styret for nærmere vurdering. En mal kan være 
Retningslinjen fra Skibsbevaringsfonden i Danmark. 

Idar Henriksens forslag ble vedtatt ved håndsopprekning. Georg Jensens forslag ble derfor ikke behandlet, 
men styret tar med seg innspillet i videre arbeid. 

Ny styreleder Arne Andreassen avslutter årsmøtet med å takke for tilliten, takke av det forrige styret og 
takke sekretariatet for arbeidet. 

Referenter: Kari Anne Flaa Hedda Lombardo 
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