Verksamhetsberättelse 2019
Orust Skolfartygsstiftelse 858500-7829
Styrelse och övriga nyckelpersoner i stiftelsen
Styrelsen har haft sammanträden en gång/månad under året.
Mötena har samkörts med stiftelsens ägares, föreningen Förlig
Vinds styrelsemöten.
Stiftelsens styrelse för verksamhetsåret 2019 valdes under
årsmötet 22 mars, som hölls i Jills garage i Ellös och konstituerade
sig på första styrelsemötet den 24 mars 2019.
Ordförande
Vice ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamot riggansvar
Ledamot drift o maskin
Ledamot däck o skrov
Ledamot DP
Suppleant

Ann-Margreth Rydén
Per EO Berg
Anne-Christine Rutgersson
Vakant
Vakant
Mikael Hansson
Ronny Johansson
Assar Åberg
Vakant

Föreningens/stiftelsens valberedning 2019: Johan Carlsson
sammankallande, Hans Strandell och Tova Wendin
Övriga nyckelpersoner i stiftelsen
Revisor
Bokning/fakturering
Underhållsgrupp

Yvonne Larsson
Ernst & Young
Marie Brown
Lennart Nilsson

Inga arvoden har lämnats till stiftelsens styrelse
Verksamhet
Orust skolfartygsstiftelse ägs av föreningen Förlig Vind. Stiftelsens
huvudsyfte är att äga och förvalta T/S Westkust. Stiftelsens
verksamhet har under året följt målsättningen att lämna stöd för
utbildning av i första hand ungdomar och deras fostran i
sjömanskap i ett direkt samarbete med föreningen Förlig Vind.

Under segling säsongen 2019 gjorde T/S Westkust totalt 62
seglingsdagar, varav 16 dagar till föreningen Förlig Vinds
verksamhet, 20 dagar till Orust kommuns åttondeklassares
lägerskola samt 26 dagar till charterturer i form av
företagsseglingar, skolseglingar, bröllop, kalas och
sponsor-seglingar.
Underhåll
Rötan är träfartygens gissel. 2019 fick vi ta oss an att söka ett
alternativ till den telefonstolpe, som räddade året
seglations-säsong, genom att beställa två ämnen, (en i reserv) hos
ett företag i Norrland. Det är två limträbalkar, varav en håller på att
förädlas till topp. Det har konstaterats ytterligare röta i däcket, som
är i stort behov av renovering. Styrelsen har beslutat att söka
renoveringsbistånd från såväl Statens maritima muséer som
Thordensstiftelsen.
Det ordinarie underhållet har skötts efter ständig okulär besiktning
av stiftelsens ansvariga personer för fartygets olika huvuddelar.
Stor hjälp av underhållet har också vi fått från föreningen Förlig
Vinds medlemmar, som bl a träffats varje tisdag förmiddag samt
varannan lördag under vinterhalvåret.
Ekonomi
Ekonomin har varit mer ansträngd under 2019 och intäkterna
(589000 kr) har varit mindre jämfört med tidigare år.
Stiftelsens intäkter har främst kommit från våra charterturer samt
uthyrning av fartyget till föreningen Förlig Vinds seglarskolor samt
Orust kommuns hyra för skolseglingar med kommunens
åttondeklassare.
Under årets gång har vi amorterat på stiftelsens lån hos Orust
Sparbank, som uppgick till 633205 kr vid årsskiftet 19/20.
Kostnader under året har varit sedvanliga underhållskostnader för
fartyget för att hålla skutan i sjödugligt skick. Vi har även i år
lyckats att lägga undan 100000 kr till vårt renoveringskonto, som
nu uppgår till 300000kr för framtida investeringar.

Arbetsplan inför verksamhetsåret 2020
Vi hoppas att föreningens satsning på att få fler deltagare till sin
egna kursverksamhet kommer att slå väl ut, så att både stiftelsens
och föreningens huvudsyfte och målsättning kan stärkas. Vår
förhoppning är att vi under 2020 kan stärka stiftelsens ekonomi
genom fler bokade seglingsdagar från våra kunder samt fler
kursdeltagare till föreningens verksamhet.
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Ann-Margreth Rydén ordförande

