ÅRSMØTE I MOLDE PÅ SKEIVA
Onsdag 30. januar, 2019
Rød bare Blå, Molde
SAKLISTE:
Åpning
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av dagsorden
Valg av ordstyrer
Valg av referent
Styrets beretning 2017
Regnskap
Innkomne forslag
Budsjett for forestående år
Aktivitetsplan for forestående år
Valg av leder
Valg av styremedlemmer

Åpning
Nestleder av Molde på Skeiva, Cathrin Del Rio Honningsvåg, åpner årsmøtet på vegne av
styret.

1. Godkjenning av innkalling
Innkalling ble annonsert på facebook 11. desember, 2018.

2. Godkjenning av dagsorden
Dagsorden er som følger: Konstituering, styrets beretning, regnskap 2018, innkomne forslag,
budsjett 2018, aktivitetsplan 2018, valg av leder, valg av styremedlemmer

3. Valg av ordstyrer
Kim Thoresen-Vestre foreslås som ordstyrer.

4. Valg av referent
Einar Holen Helseth foreslås som referent.

5. Styrets beretning 2017
ÅRSMØTE 2018
Molde på Skeiva avholdt Årsmøte 31.1.18 kl 19:30 på Rød. Det var 17 frammøtte. Årsmøtet
hadde følgende vedtak:
● Nye vedtekter for Molde på Skeiva
Organisatorisk leder, Erling Thoresen-Vestre
Nestleder, Cathrin Del Rio Honningsvåg
Kontaktperson og ESC-general, Torunn Haldorsen
Kasserer, Einar Holen Helseth
1. vara Eilen Amundsgård

valgt for 2 år
valgt for 1 år
(ikke på valg)
valgt for 2 år
fra 26.03.18

Styret fikk fullmakt til å hente inn 1.vara til styret. Dette ble gjort i løpet av våren da styret
ba Eilen Amundsgård om å bli med i styret. Det har i løpet av året vært avholdt 3
styremøter. Det meste av kommunikasjon mellom styremedlemmene foregår på facebook
og messenger.

HANDLINGSPLAN 2018
Treff
Treffene har utgjort hovedbrikken i våre aktiviteter gjennom året. Det har vært arrangert
treff i alle av årets måneder. Medlemmer av styret var til stede på alle treffene.
I tillegg til ordinære treff har Molde på Skeiva avholdt tre større treff/fester, også på Rød:
● Påska på Skeiva (inkludert skitur fra Skaret til Langedalsbu på dagtid samme dag som
festen)
● Jazzen på Skeiva
● Romjula på Skeiva
Erling Thoresen-Vestre
MGP-fest
GP-festen i år gikk av stabelen 12.5.18 på Kafè Kurt kl 20:00. På grunn av kræsj med
teaterarrangement måtte vi utsette start til kl. 20:00 i år.
Det ble solgt 133 billetter, hvorav 15 av disse var fribilletter til betalende medlemmer. Vi fikk
8 nye medlemmer gjennom billettsalget. Det ble også solgt billetter i døra etter at
arrangementet var i gang. Einar har oversikt over antallet her. Nytt av året var at det satt
billettkontrollør i døra, som sjekket billetter. Hun trengte dog hjelp med å få delt ut bånd til
gjestene. Det var også innleid vakt (fra Teatret Vårt sin side) noe som gjorde jobben for MPS
veldig mye enklere. Disse to personene betalte vi for. Billettkontrollør burde kanskje vært
der en time ekstra neste år.
Vi var 9 stk i pyntekomiteen, og det var nødvendig for å få alt ferdig. Det ble litt annerledes i
år siden det skulle være arrangement på kvelden. Vi møttes kl 12 og gjorde ferdig det meste
som vi satte oppe i 2. etasje. Så møttes vi igjen kl 18 og rigget siste rest, bar ned alt og var
akkurat ferdig til 20. Bjørn og Einar gjorde en heroisk innsats med sine kule effekter som
TV-skjermer på "buen" i trappa bl.a.
Arrangementet ble promotert bra på Facebook, noe som var viktig for å komme opp i dette
antallet gjester. Budstikka hadde reportasje om oss i forkant og etter arrangementet.
Artikkelen etter arrangementet var veldig bra med halvannen siden om Carla som kledde
seg opp til fest. Vi fikk en halvside, så til sammen hadde vi dobbelsiden i budstikka.
I tillegg til budstikka, var det intervju med Torunn på NRK Møre og romsdal og også på 1FM
dagene før arrangementet.
Vi hadde de faste innslagene med Quiz som i år ble gjennomført med Kahoot som ble en
suksess. Det kom kun et par innvendinger på at dette var for moderne. Det var kåringer som
Kveldens mest fargerike og Årets GP’er. Alltid like populært. Gevinster var pokal med
sjokolade og diplomer.
Billetter ble forhåndssolgt over Billettportalen via Teatret Vårt. Gratisbillett for betalende
medlemmer, vanlig billett til kr 100,- og medlemsskap og billett i ett til kr 200,-.

Einar har den fulle oversikten over utgifter og inntektene rundt arrangementet, men
overskuddet fra GP-festen må si oss veldig fornøyd med, og er hovedgrunnen til at det øker
på kontoen vår, samt at det gir en frihet rundt de resterende arrangementene gjennom året
som ikke drar inn penger.
Vi var en god gjeng som var igjen og ryddet. Det er nødvendig med 3-4 personer, så går det
raskt. Vi måtte også ta med alt av stæsj på kvelden, siden det skulle være arrangement der
dagen etter. Mange stilte opp her og det håper jeg vi får til neste år også :)
Teatret Vårt er veldig fornøyd med vårt tilskudd til det kurturelle i Molde og gleder seg til
neste års Grand Prix-fest.
Torunn Haldorsen

«Hurtigruta på Skeiva»
Ble arrangert lørdag 25. august. Det var 12 stk som tok turen til Kristiansund, hvor vi spiste
litt før vi gikk ombord i MS Finnmarken og seilte tilbake til Molde. August var et fint
tidspunkt å ta hurtigruteturen, men lysere kvelder og varmere vær. Vel fremme i Molde var
det fest på Alexandra Hotell, hvor enda et par deltakere ventet. Det var god stemning og
godt humør så lenge det varte. Trass i gode forsøk på å holde lydnivået dempet (alle var
enige om at det slettes ikke var bråkete) ble vi bedt om å forlate hotellet før kl. 23:00. Et
annet lokale bør vurderes til neste arrangement, da man risikerer hotellnaboer som ikke
tolererer feststemte skeivinger.
Erling Thoresen-Vestre

«Innflytterdagen»
Tradisjon tro stilte Molde på Skeiva opp på innflytterdagen. Dato for årets innflytterdag var
8. september.. I år var standen plassert på Rådhusplassen. Det ble gjenbruk av materialer fra
MGP-festen, mye farger og spetakkel.
Erling Thoresen-Vestre

«Halloween på skeiva»
For andre året arrangerte MPS Halloween på Skeiva. Cathrin del Rio Honningsvåg var
ansvarlig for arrangementet. I år brukte vi lokalet til Molde Røde Kors, Røde Kors-huset.
Mesteparten av pynten som blei brukt var pynt som blei kjøpt inn i fjor. Det blei handla inn
litt snacks og brus. Det vart ikkje krevd inngangspengar/billett.
Oppmøtet i år var ikkje like bra som i fjor. Vi var tilsaman 7 stykker, men alle var til gjengjeld
tilstade heile kvelden/natta. Ansvarlig tar sjølvkritikk på at det kanskje var litt dårlig
promotering i forkant av arrangementet, om vi skal fortsette med Halloween på Skeiva så

bør vi være flinkare til å fronte det i forkant. Tykkjer dog Halloween på Skeiva er eit fint
tilskudd til MPS, så vil gjerne at vi fortsetter med det!
Cathrin Del Rio Honningsvåg
«Molde på Skeiva Ung»
Gjennom 2018 har vi fortsatt med MPS sitt nye tilbod til born og unge, Molde på Skeiva Ung.
Etter ein veldig positiv start, så dabba det litt av utover vinteren og våren. Det virka som ein
kombinasjon av at mange av dei som møtte opp på treffa i starten var 10.klassingar som
hadde mykje skulearbeid/eksamenar, samt at organiseringa ikkje var heilt ideell då vi prøvde
oss litt fram for å tilpasse oss ønsker frå ungdommane. Vi forsøkte bl.a. å ha to treff i
månaden, men vi bestemte oss for å forkaste den løysinga då det enda opp med at det var
få som møtte opp på kvart treff. Det var og litt vanskeleg å ha oversikt over treff, då vi ikkje
hadde ein fast dag og vi måtte tilpasse treffdato med at lokalet på Gotfred Lies plass 4(GLP
4) var ledig. Fekk tilbakemeldingar på at nokon av ungdommane til tider ikkje hadde fått
med seg at det hadde vore treff. På slutten av våren og fram mot sommaren var det derimot
godt oppmøte på treffa igjen med 7-8 frammøte per treff.
I løpet av vårhalvåret jobba vi også med å prøve å finne ein ny som kunne være
medansvarleg for å MPSU då Cathrin del Rio Honningsvåg stod åleine med ansvaret etter at
Knut-Andreas Bjørke trakk seg. Vi hadde ein veldig aktuell kandidat som var interessert og
positiv til å stille opp, men då han og kjærasten skulle flytte frå Molde gjekk det dessverre
ikkje.
Til hausten blei det bestemt at vi skulle forsøke å få litt fastare rammer rundt MPSU. Det blei
bestemt at vi skulle ha treff ein gong i månaden, og at fast treffdag skulle være siste tysdag i
månaden. Vi inngjekk avtale med Bergmo Ungdomsskule ang. lokale, slik at vi slapp å ta
omsyn til at andre «okkuperte» lokalet slik vi måtte ved GLP 4. Den nye leigeavtalen med
Bergmo ungdomsskule inneber ingen kostnad for MPS.
I byrjinga av hausten var det få frammøte, då fleire av dei faste som hadde kome på
tidlegare treff hadde flytta frå Molde pga. vgs. Utover hausten har vi fått 2-3 faste som alltid
møter opp og fleire andre som møter opp no og då. Har vore eit jamt tilsig av frammøte og
på siste treff før jul var vi 8 stk.
Vi har i løpet av hausten fortsatt å leite etter ein medansvarlig, og har igjen ein aktuell
kandidat som verkar interessert. Er ikkje 100% avklart endå, men ser ut som det blir ei
snarleg løysing på dette.
For å promotere treffa har vi hengt opp plakatar på ungdomsskular og vgs. I Molde og
omegn. Plakatane inneheld informasjon om MPSU og treffdatoar eit halvår fram i tid. Vi har
og posta i MPS sin facebookside og i lukka facebookgruppe for MPSU.
Arbeidet med å søke tilskot til MPSU kom ikkje skikkeleg i gang i 2018. Det blei berre sendt
søknad til Møre og Romsdals fylkeskommune si tildeling av Ungdomsmidler, men vi var ikkje
blant dei som fekk innvilga søknaden denne gongen.

Det blei ikkje prioritert å få i gang betalande medlemsskap for ungdomane i MPSU i 2018,
men har ambisjonar om å få dette på plass snarleg i 2019.
Cathrin Del Rio Honningsvåg

«Seksualundervisning»
Gjennom MPS si facebookside blei vi kontakta av helsesøster ved Aukra ungdomsskule med
ein førespurnad om vi ønska å stille opp på seksualundervisning for ungdomsskuletrinnet.
Det blei avtalt at Kim Thoresen-Vestre og Cathrin del Rio Honningsvåg skulle møte opp 8.
februar for å ha undervisning for kvar klasse på ungdomsskuletrinnet.
Det vart satt av dobbeltimar til kvar enkelt klasse og det var ønske om at vi skulle ta for oss
emna kjønn, identitet og seksualitet. Pga. uventa hendingar kunne dessverre ikkje Kim stille
opp, så Cathrin og Torunn Haldorsen reiste til Aukra. Torunn tok i hovudsak for seg
informasjon av MPS, medan Cathrin gjekk igjennom dei andre emna. Kim hadde foreslått at
vi skulle få skulen til å sette ut ein boks i kvar klasse der alle kunne skrive lappar med
anonyme spørsmål i dagane før vi kom. Dette var ein stor suksess og mykje av tida gjekk
med på å gå igjennom spørsmåla i klassane.
Vi har fått mange gode tilbakemeldingar i ettertid, både frå elevar, lærarar og helsesøster.
Som følgje av dette skal vi tilbake til Aukra i år(2019) for å ha undervisning med den nye
8.klassen. Samt at vi har blitt førespurd å halde seksualundervisning for heile
ungdomsskuletrinnet ved Julsundet ungdomsskule.
Cathrin Del Rio Honningsvåg

MEDLEMSOVERSIKT
Antall medlemmer pr 31.12.18 var på 33 personer. Det er en økning på 9 stk fra fjorårets 24
personer. Mange av medlemmene kom inn gjennom billettkjøp til MGP-festen. Molde på
Skeivas organisatoriske mål for medlemstallet for 2018 var på 30 betalende medlemmer.
Målet er dermed nådd.

MEDIA

Vi hadde litt nedgang i mediedekningen i 2018 til forskjell fra rekordåret i 2017. Men
foreninga har nok en gang gjort seg bemerket i mediebildet.
I forbindelse med negativ propaganda om skeive og den påfølgende bygdepriden i
Volda/Ørsta hadde Torunn et stort oppslag i budstikka hvor hun inviterte
motdemonstrantene på besøk til Molde for en prat: “– De er hjertelig velkommen til oss på
maitreffet vårt. Vi er voksne mennesker som kommer mye lenger med å snakke sammen, sier
Torunn Haldorsen i Molde på skeiva.”

I forkant og etterkant av MGP-festen hadde vi omtale i Romsdals Budstikke. Carla hadde en
lengre reportasje om hvordan en transe forbereder seg til fest. Torunn fikk også
mediedekning på NRK lokalradio og 1FM.
På tampen av året var Torunn igjen omtalt i budstikka. Dette fordi hun dette året stakk av
med Molde kommunes frivilligpris for 2019.

6. Regnskap

Molde på Skeiva er en relativt liten organisasjon og har per i dag ingen krav om innsending
eller revidering av regnskap. Siden vi har et lavt antall transaksjoner og bilag føres det derfor
et forenklet regnskap uten tradisjonell kontering. Dette er en oppsummering av regnskapet
for 2018.
Vi endte opp på 33 medlemmer i år, og fikk en større inntekt på dette enn budsjettert.
Av arrangementer er det kun MGP festen som har inntekter, men totalt sett går
arrangementene i pluss og resultatet ble bedre enn budsjettert. Inntekten på MGP er basert
på direkte billettsalg. Det ble også 10 nye medlemmer gjennom billettsalget, disse
inntektene er ført mot medlemskap.
Andre aktiviteter vi har hatt er treffene til Molde på Skeiva Ung hvor vi havnet på halvparten
av budsjettert beløp, og reisekostnader i forbindelse med undervisning av elever på Aukra.
Ellers har vi ikke vært frempå med planlegging av prosjekter og oppsett av søknader om
tilskudd til disse, så hittil har vi ikke mottatt noen tilskudd utover grasrotandelen. Vi har hatt
noe økte bankomkostninger grunnet anskaffelse av nytt kort og bruk av Vipps som
betalingstjeneste.

Totalt sett har Molde på Skeiva i 2018 hatt en sunn økonomi og det totale resultatet ender
på kr 11 220,02 i overskudd som avviker fra budsjettet med knappe 130kr.
● Inngående saldo 2018: kr 37 006,24 hvorav
○ 32 043,18 i bank
○ 2 500 kontant
○ 2463,06 på kontantkort
● Utgående saldo 2018: kr 48 226,26 hvorav
○ 47 345,41 i bank
○ 2 500,00 kontant
○ Kontantkort avviklet
2018 gir et overskudd på kr 11 220,02
Innvesteringer i 2018 som vil gi verdi i kommende år:
● Skilt med vår logo som ble brukt på innflytterdagen.

Einar Holen Helseth

7. Innkomne forslag
Ingen innkomne forslag.

8. Budsjett for forestående år

Kommentarer til budsjettet
Budsjettet er basert på de faste aktivitetene til MPS, noe justert basert på erfaringene fra
2018, men totalt sett ganske likt. Vi håper å beholde og kanskje øke medlemstallet og vi
satser fortsatt på å skaffe tilskudd til aktiviteter og prosjekter. Vi har budsjettert med
overskudd som vil gi oss trygghet og større evne til å få i gang et større arrangement i
fremtiden.

9. Aktivitetsplan for forestående år
Styret foreslår følgende aktiviteter for 2019:
● Ordinære treff og fester
Hver siste onsdag i måneden, med unntak av mars, juli og desember hvor de
erstattes med andre arrangementer.
30. jan, 27. feb, 27. mar, 17. apr (Påska på Skeiva), 29. mai, 26. jun, 17. jul (Jazzen på
Skeiva), 28. aug, 25. sep, 30. okt, 27. nov, lørdag 28. des (Romjula på Skeiva)
● MGP-Fest
Lørdag 18. mai på Plassen. Medlemmer har fri inngang. Utstyr har vi, men må se
gjennom om vi har behov for ytterligere innkjøp.

● Innflytterdagen
Lørdag i september 2019. Dato har ikke blitt satt.
● Hurtigruta på Skeiva
Dato settes senere
● Halloween på Skeiva
Lørdag 2. november.
● Molde på Skeiva Ung og seksualundervisning
● Organisatorisk mål
Medlemsvekst fra 33 til 40 betalende medlemmer.

10.

Valg av leder

Sittende leder, Erling Thoresen-Vestre, går av som leder. Selv om han i utgangspunktet var
valgt for 2 år og hadde ett år igjen i styret.
Som ny leder av Molde på Skeiva foreslås
Leder: Cathrin Del Rio Honningsvåg
velges for 2 år

11.

Valg av styremedlemmer

På nyåret valgte nestleder, Knut-Andreas Bjørke, å trekke seg fra styrevervet grunnet studier
og utdanning. Ny nestleder må derfor velges.
Nestleder/talsperson:
Torunn Haldorsen,
velges for 2 år
Kasserer:
Einar Holen Helseth
ikke på valg
Styremedlem:
Eilen Amundsgård
velges for 1 år
Styret gis fullmakt til å hente inn et 5. styremedlem. Dette bør være en mann.

