
 

 
Skåtøy - sangpoetenes møtested 

 

 

ÅRSBERETNING 2017 

 

STYRET 

Etter årsmøte 2016 (11. mars 2017) 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 2 styremøter, 1 planleggingsmøte og løpende korrespondanse på e-post i løpet av 

2017. Nina Haugland, Lars Martin Bråtane og Jens Harald Jensen representerer Sangpoetene i 

Stiftelsen Skåtøy Vise- og Poesifestival. 

 

ARRANGEMENTER 

Sangpoetene har gjennomført 3 konserter vinter/vår 2017. Høsten 2017 er det ikke blitt gjennomført 

konserter. Vi har hatt dialog med Skåtøy kafé, men de har selv vært aktive med arrangement utover 

høsten. Vi så det derfor ikke nødvendig med ytterligere arrangement. 

 

Konsert – Jack Vreeswijk 

Lørdag 11. februar arrangerte vi konsert med Jack Vreeswijk og Love Tholin på Lokalet. Konserten 

var utsolgt og det ble en hyggelig kveld med god stemning. Sangpoetene sto for både konsert og 

servering, men arrangementet gikk allikevel med underskudd. 

 

Årsmøte 2016 og konsert av Kjetil Valldal m/venner 

Lørdag 11. mars ble det avhold årsmøte med påfølgende konsert. Arrangementet var et samarbeid 

med Lokalet som sto for servering av mat og drikke. 

 

Pinsekonsert – Sigvart Dagsland og Torjus Vierli 

Lørdag 3. juni arrangerte vi pinsekonsert i Skåtøy kirke, noe vi håper kan bli en tradisjon. Vi hadde 

engasjert duoen, Sigvart Dagsland og Torjus Vierli, som framførte høydepunkter fra Sigvart 

Dagslands rikholdige katalog. Konserttema passet fint i kirken, men det var noe sviktende publikum, 

og konserten gikk med underskudd. 

Sangpoetene søkte Kragerø Sparebank, Bergesenstiftelsen og Kragerø kommune om støtte 

til pinsekonserten i Skåtøy kirke. Vi fikk totalt innvilget kr. 13.000,- i tilskudd. 

 

MEDLEMMER 

Sangpoetenes medlemsbase er på ca. 140 personer, men det er ca. 100 betalende medlemmer. 

Det er fremdeles en del publikum på våre arrangement som ikke er medlemmer, som vi oppfordrer 

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

 

HJEMMESIDE OG E-POST 

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

E-post: sangpoetene@gmail.com 
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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 meldte 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 og det beregnes og 

utbetales momskompensasjon ut fra innsendt regnskap. Gevinsten ved å være medlem har i 2017 

beløpt seg til ca. kr. 10.000,-. Medlemsavgiften er kr. 600,- pr. år. 

 

REGNSKAP 

Regnskapet for 2017 viser et underskudd på ca. kr. 22.000,-.  

For øvrige tall vises det til vedlagte regnskap for 2017. 

 

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

 

 

 

         Skåtøy 28.2.2018, Styret 

 

http://www.viser.no/

