
 
 

Skåtøy - sangpoetenes møtested 

ÅRSBERETNING 2015 

 

STYRET 

Etter årsmøte 2014 (21. mars 2015) har styret bestått av Ottar Monsen (kasserer), Tormod 

Hammerø (sekretær), Jens Harald Jensen (leder) og Tor Dønvik (vara). Styret har i tillegg til 

årsmøte, hatt 1 samarbeidsmøte med Skåtøy kafé & galleri, 4 styremøter og løpende 

korrespondanse på e-post i løpet av 2015.  

Morten Schultz-Haudt, Lars Martin Bråtane og Jens Harald Jensen representerer 

Sangpoetene i Stiftelsen Skåtøy Vise- og Poesifestival. 

 

ARRANGEMENTER 

Sangpoetene prøver så langt det er mulig å arrangere konserter i samarbeid med andre 

aktører. Vi står primært for det kulturelle, dvs. at vi har ansvar for artistene. Servering, scene 

og lyd/lys er i 2015 levert av Skåtøy kafé & galleri og Lydlåven. 

 

Konsert – Charlotte Audestad, trio - i samarbeid med kafeen og Lydlåven 

Lørdag 7. februar arrangerte vi konsert med Charlotte Audestad trio. «Charlotte er et verbalt 

unikum med skråblikk på hverdagen». Artistene følte seg hjemme og var særs fornøyd med 

et lyttende publikum. Kafeen sto for serveringen, og det ble en vellykket vinterkveld på 

Skåtøy.   

 

Visekveld – Kjetil Valldal/Ottar Monsen - i samarbeid med Skåtøy kafé & galleri 

Etter årsmøte 21. mars arrangerte vi visekveld med Kjetil Valldal og Ottar Monsen ved 

instrumentene. Det ble også anledning til allsang, og det ryktes at det frister til gjentagelse. 

Takk til Kjetil og Ottar for godt bidrag til en fin avslutning på årsmøte.  

 

Forum for tankesprang – i samarbeid med Skåtøy kafé & galleri 

Lørdag 19. september planla vi et felles arrangement med «Forum for tankesprang». 

Tema var fra «Grønne havet» til klassisk musikk. Gjennomføringen ble det «Forum for 

tankesprang» som tok seg av. Det ble både suppe fra «Grønne havet» og foredrag på 

kafeen, og de som venter på en klassisk musikkveld må fremdeles smøre seg med 

tålmodighet. 

 

Piratkonsert – Erik Krok og Sondre Sleip - i samarbeid med Skåtøy kafé & galleri 

Lørdag 31. september, på ettermiddagen, gjorde vi kafeen om til en sjørøverhule, og 

arrangerte piratkonsert for barn i alle aldre fra 0 – 100 år. Det var et fengende og morsomt 

program. Rundhåndet utdeling av «leskedrikk» fra kafeen og «gullpenger» fra Sangpoetene 

bidro til innlevelse og engasjement. Dette er første gang vi arrangerer spesielt for barn. 

 

Konsert – Audun Haukvik - i samarbeid med Skåtøy kafé & galleri 

Lørdag 28. november arrangerte vi solokonsert med Audun Haukvik. Denne konserten ble 

også den siste konserten på kafeen med Heidi ved «roret». Sangpoetene benyttet 

anledningen til å takke Heidi for et langt og godt samarbeid. Audun gjennomførte en ujålete 

konsert som et verdig punktum på en 15 år lang tradisjon med både kjente og ukjente artister 

på kafeen.  
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HJEMMESIDE OG E-POST 

All informasjon om arrangementer finner dere på – www.sangpoetene.no. 

E-post: sangpoetene@gmail.com 

 

MEDLEMMER 

Sangpoetene har 148 medlemmer, som er tilsvarende som i 2014. Det er fremdeles en del 

publikum på våre arrangement som ikke er medlemmer, men som vi oppfordrer til å bli 

medlemmer. Vi oppfordrer også medlemmene til å verve nye medlemmer.  

 

REGNSKAPSSYSTEM 

Fra og med 2013 har vi innført elektronisk regnskapssystem (Tripletex) inkludert 

kontingentinnbetaling. Det er fremdeles vanskelig å få medlemmene til å betale kontingent 

på grunnlag av utsendt faktura på e-post. For at systemet skal fungere er det viktig at det 

bare betales enn faktura pr. KID-nummer. (Det forutsettes at alle bruker KID-nummer). 

 

NORSK VISEFORUM 

Sangpoetene har meldt seg inn i Norsk Viseforum – www.viser.no – i 2015. Norsk Viseforum 

er en frivillig interesseorganisasjon for skapende og utøvende visekunstnere, viseklubber og 

viseinteresserte i Norge og arbeider for å styrke betydningen og vilkårene for viser i Norge. 

Medlemmer i Norsk Viseforum får betydelig reduksjon i TONO-avgiften. 

 

TILSKUDD 

Sangpoetene søkte Kragerø kommune, enhet for kultur, om kr. 10.000,- i driftsmidler for 

2015 og kr. 10.000,- i investeringsmidler. Vi ble innvilget kr. 5.000,- i driftsmidler og kr. 

5.000,- i investeringsmidler, som vi tross alt må si oss fornøyd med.   

 

REGNSKAP 

Det vises til regnskap for 2015. 

- Det er kjøpt inn 2 høyttalere, 2 DI-bokser og noen kabler for å gjøre oss mer 

selvforsynte med lydutstyr. 

- Sponsing av Dønvigs bøye, ref. årsmøtesak 2014.  

 

 

Sangpoetene har god økonomi og det anbefales videre drift av foreningen. 

 

         Skåtøy 12.3.2016, Styret 
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