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Referat fra Årsmøte 2014 i Oselvarklubben  

den 12. april 2015 
 
 
Årsmøte i Oselvarklubben for 2014 ble avholdt i auditoriet i Båthallen i Hordamuseet søndag 12. april 2015.  

Tilstede: 7 fremmøtte. 

Leder Finn Totland åpnet årsmøtet kl. 17.20 og ønsket de fremmøtte vel møtt. 
 
 
A. Godkjenne fremmøtte medlemmer 
Alle de fremmøtte var godkjente medlemmer av Oselvarklubben. 
 
B. Godkjenne innkalling 
Det var ingen merknader til innkallingen. 
 
C. Saksliste: 
Det var ingen merknader til sakslisten. 
 
 
Sak 1. Årsberetning 2014 
Leder, Finn Totland, gikk gjennom årsberetningen for 2014 ved å lese opp overskriftene og spørre om det 
var noen merknader.  
Det var ingen merknader til årsmeldingen, som ble enstemmig godkjent. 
 
Sak 2. Årsregnskap 2014 
Kasserer Kjell Milde gikk gjennom regnskapet for 2014. Revisjonsberetning er vist i vedlegg I. 
Det var ingen merknader til årsregnskapet, som ble enstemmig godkjent. 
 
Sak. 3. Forslag fra styret 
Det var ingen forslag til behandling. 
 
Sak 4. Innkomne forslag 
Det var ingen innkomne forslag til behandling.  
 
Sak 5. Valg 
Valget av tillitsvalgte for 2015 ble gjennomført ved akklamasjon, da det ikke var andre forslag fra salen. 
Samtlige ble gjenvalgt. 



              

Styret og valgte komiteer har følgende sammensetning for 2015: 
 
Styret:  Målekomite:  

Leder: Finn Totland  Kjell Totland 
Nestleder: Magnus Stangeland  Finn Totland 
Sekretær: Kjell Magnus Økland  Terje van der Meeren 
Kasserer: Kjell Milde  Stein Olav Drange 
Styremedlem: Terje van der Meeren  Svein Økland 
Styremedlem: Kjell Totland Bokkomite: 
Varamedlem: Svein Økland  Finn Totland 

Revisor: Egil T. Pedersen  Kjell Milde 
  Kjell Magnus Økland 
 Kjell Totland 
 Helge Kaurin Nilsen 
 
Avsluttning 

Avsluttningsvis orienterte Kjell Magnus Økland og Finn Totland om Oselvarboken, både om økonomien og 
om fremdriften.  Bokens innholdsfortegnelse ble gjennomgått og det ble vist bilder og tegninger som 
eksempler fra de ulike kapitlene.  
 
Det ble en fin gjennomgang av boken, som vakte stor oppmerksomhet. De fremmøtte merket seg at det er 
lagt ned et stort arbeide fra bokkomiteens side. Og ikke minst den store innsatsen som Kjell Magnus har gjort 
i sitt samarbeid med Oselvarverkstaden. 
 
Kjell Magnus har på vegne av Oselvarverkstaden utarbeidet søknaden om at OSELVAREN og OSELVAR-
KULTUREN skal komme med på UNESCOS’s fortegnelse over gode vernepraksiser (Verdensarvliste over 
immateriell kulturarv). Søknaden har tittelen  The Oselvar boat – reframing a traditional learning process of 
building and use to a modern context   og ble sendt til Norsk Kulturråd i januar i år. Av fire mottatte 
søknader anbefalte komiteen til Kulturrådet å arbeide videre med Oselvarsøknaden overfor Kultur-
departementet. I mars 2015 sendte Kulturdepartementet søknaden videre til Unesco i Paris. Først i 
november/desember 2016 blir det klart om søknaden går gjennom. På denne prestisjetunge listen er det bare 
12 oppføringer på verdensbasis. I Europa er det bare tre andre land (Belgia, Spania og Ungarn) som har fått 
kulturtradisjoner oppført. 
 
I tillegg til arbeidet med «Oselvar - den levande båten», som blir det store nye samlede bokverket om 
Oselvaren, Norges nasjonalbåt, har arbeidet med denne søknaden foregått over de siste fire årene. Disse to 
oppgavene utfyller hverandre og vi håper nå at, søknaden om å få Oselvaren inn på Verdensarvslisten, vil 
føre til en øket bevissthet og forståelse av hvordan oselvarboken, kan være med og formidle den immaterielle 
kunnskapen, gjennom de aktiviteter som boken beskriver. 
 
Gjennom den spesielle bruken av oselvaren som både bruksbåt, kapproingsbåt og kappseilingsbåt, i tillegg til 
kirke- og fritidsbåt,  har kunnskapen om båtbruken blitt både – tatt vare på og videreformidlet, samtidig som 
båten har utviklet seg over tid gjennom et nært samarbeid mellom båtbyggerne og brukerne. Oselvaren 
har vært i kontinuerlig utvikling og er en nasjonal båttype, som kan vise til en enestående utvikling og 
tilpassing til nye tiders bruk.  
 
Boken gir også et bilde av lagsutviklingen innen kapproing og seilsport, og viser også hvordan kystlagene 
har øket i antall. Gjennom en periode på over 150 år har over 75 ulike organisasjoner blitt etablert med 
utgangspunkt i aktivitet med oselvaren. Over 40 av disse eksisterer i dag, selv om ikke alle er aktive med 
Oselvaren. Det viser likevel hvilket stort folkelig engasjement som oselvaren har skapt rundt både 
båtbygging, kappseilas, kapproing og kystkultur i Forbundet Kysten. Det viser også at båten har satt spor 
etter seg på mange områder. Det håper og tror vi Oselverboken også vil gjøre. 
 
Årsmøtet ble hevet kl. 19.10. 
 
Bergen 13. april 2015 
 
Kjell Totland (sign) 
Referent 



              

 
 
 
 
Vedlegg I 
 
 
 

 
 
 


