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Styrearbeidet:
 
Styret har i perioden avholdt 5 styremøter: 13.02.2020, 06.03.2020, 07.05.2020, 31.08.2020 og
26.10.2020. Møtet den 06.03.2020 var et ekstraordinært møte for behandling av søknad om
støtte til sommerutstillingen for museet .
 
Vi har også dette året jobbet med å verve nye medlemmer, men resultatet svarer ikke til
forventningene. Medlemsmassen er registrert til 232 medlemmer, men inntektene av innbetalt
kontingent synker stadig. Antall betalende medlemmer er etter styrets mening for lite. Styret
jobber med å få på plass eventuelle andre måter å få inntekter på i tillegg til å få med flere
medlemmer.
 
Mye av styrets funksjon har tradisjonelt vært å behandle og godkjenne søknader om økonomisk
støtte til museet. Styret håper at samarbeidet mellom venneforeningen og museet kan bli enda
bedre og at det ved et godt samarbeid og enighet kan føre til tidsbesparende arbeid for begge
parter.
 
 
Museumsbutikken:
 
Den vesentlige inntekten til foreningen kommer fra driften av butikken gjennom
sommersesongen samt før jul. Dette er et flott dugnadsarbeid og selve grunnlaget for den
økonomiske støtten til museet. Vi ønsker å takke alle som stod i butikken eller bidro på andre
måter i 2020. Dette året har vært et spesielt år særlig på grunn av smittehensyn. Vi greide
likevel å holde åpent i sommersesongen selv med begrensninger av antall frivillige som kunne
stille opp i butikken. I tillegg til sommersesongen, hadde vi åpent under kulturnatten i oktober og
tre uker før jul.
 
 
Vi ønsker å takke alle som har stått i butikken eller bidro på andre måter i 2020. Vi har også
behov for flere frivillige, både i butikken og annet dugnadsarbeid, Det er bare å ta kontakt.
 



 
Samarbeidet med museet
 
Foreningen har i 2020 bevilget en støtte  til museet::
 
Fotoplantasje til sommerens utstilling                                          Kr 20.000,-
Digitalt utstyr – 2 lydavspillere til bruk i utstillingene               Kr 10.000,-
Ukentlige foredrag  sommeren 2020                                          Kr 10.000,-
                                                                                                                __________
 
Totalt                                                                                                                Kr 40.000,-
 
Pengene er overført til museets konto.
 
 
Museumsnemda:
 
Formann i museumsvennene Elin Hegli Bugge har deltatt på møtene i museumsnemnda.
Museumsvennene har et eget punkt på dagsorden på møtene, hvor vi orienterer om saker fra
styret og andre saker som bør diskuteres. Disse møtene er en viktig del av samarbeidet med
Museet og bidrar til den løpende kontakten mellom museet og Venneforeningen.
 
 
Målsetting for 2020
 
Øke fokus på å være styret for alle de frivillige som gjør en innsats for museet og i større grad
arbeide med selve målsettingen til foreningen slik at det fremgår av vedtektene: Å støtte
Lillesand by- og sjøfartsmuseum økonomisk og praktisk for derved å stimulere og imøtekomme
den allmenne interessen for museets arbeidsområde.
 
Styret ønsker å takke for godt samarbeid både til museumsledelsen og museumsnemnda  i
2020 .
 
 
Lillesand, 19.02.2021
 
Turid Anonsen
Sekretær
 
 


