STIFTELSEN SETERTJERNKAPELLET REHABILITERING
Lørenskog 15.02.15

ÅRSBERETNING 2014
Innledning
Årsmøte nr 29 blei avholdt på Filadelfia Rælingen mandag 3. mars 2014 kl 1900. Leder for Stiftelsen
Gunnar Førland ønsket velkommen til årsmøtet. David Christian Hektner holdt andakt. Irene Dalsbø og
David Christien Hektner spilte og sang.
Årsmøtet samlet 20 deltakere fra Høybråten menighet, Skårer menighet, Sentrumkirken, Betania
Lillestrøm, Fetsund Normisjon, Fjellhamar menighet, Rælingen menighet, Filadelfia Rælingen,
Salemkirken, Menigheten Betel Rælingen og RETO-stiftelsen.
Styrets sammensetning:
Gunnar Førland
Svein Aaslund

Karin Edsbergløkken

Leder for 2014
Styremedlem for 2014 og 2015
Nestleder, utleieansvarlig og regnskapsfører for 2014
Styremedlem for 2014
Programansvarlig for 2014/15
Bygg og eiendomsansvarlig for 2014
Styremedlem for 2014 og 2015
Sekretær og EDB ansvarlig for 2014
Styremedlem for 2014
Redaktør og dugnadsansvarlig for 2014
Styremedlem for 2014

Øyvind Valaker Hektner

Styremedlem for 2014 og 2015

Vararepresentanter
Svein Kopperud
Jorunn Austveg

Valgt for 2014
Valgt for 2014

Trond Woll

Arne Thorstensen
Steinar Rosseland

BDO AS blei valgt til revisor også for 2014. Valgkomiteen for 2015 bestående av Per Bjortjønnli
Trond Woll og Svein Kopperud blei utpekt av styret i sak nr 11/14, jfr, stiftelsens vedtekter.
Styremøter
Det er avholdt styremøter:
24.02.14 Chopstix, Metrosenteret
07.04.14 hos Karin Edsbergløkken
16.06.14 på Setertjernstua
29.09.14 hos Karin Edsbergløkken
Styret takker Karin Edsbergløkken for stor gjestfrihet og god mat!
Økonomi
Det vises til årsregnskap som fremlegges på årsmøte 23. februar 2015. Inntekter fra kiosksalg er mindre
enn i 2013 grunnet kort skisesong og dermed mindre besøk. Utgiftssiden er dermed også mindre.
Regnskapet viser et årsunderskudd på kr. 49800 mot et overskudd på kr. 8 615 i 2013. Dette skyldes i stor
grad utgifter til torvtekking av uthustaket samt fallende gaveinntekter i 2014 i forhold til 2013.

Egenkapitalen er likevel på kr. 1 1259 504 inkl. Stiftelsens grunnkapital på kr 200 000. Egenkapitalen er
bare svakt svekket i 2014.
Styret mener at årsregnskapet gir et rettvisende bilde av stiftelsens eiendeler, resultat og finansielle stilling
og at forutsetningen om fortsatt drift er til stede. Etter styrets oppfatning har Stiftelsen en solid økonomi.
Vi har vært så heldige at vi løpet av året har mottatt flere store gaver både fra organisasjoner og
privatpersoner. Totale gaveinntekter er på kr 58 497 mot kr 77 150 i 2013.
Vi har i år skiftet forsikringsselskap til Knif Trygghet Forsikring. Det har betydd en avtale som er både
bedre og rimeligere enn den tidligere.
Stiftelsen drives på frivillig basis og har ingen ansatte.
Hornsignalet
Bladet har i alle år vært stiftelsene viktigste kontaktorgan til interesserte og besøkende. Opplaget er ca 450
stk, som sendes ut i henhold til adresseliste 4 ganger pr. år.
Med bladet følger en giroblankett for frivillige gaver.
Det er et jevnt synkende antall «abonnenter» på adresselisten. F.eks. så har det blitt ca 40 stk mindre de
siste 4 årene. Årsakene er flere, det kan være pga dødsfall, flytting langt unna eller også flytting i
lokalområdet. Når det gjelder det siste, prøver vi å oppspore den nye adressen, men lykkes ikke alltid.
I 2014 blei Hornsignalet gitt ut slik:
Mars 2014
Juni 2014

September 2014
Desember 2014

Steinar Rosseland er redaktør for bladet og gjør en stor og viktig jobb. Karin og Steinar Edsbergløkken
bidrar med utsending.
Kopiering, bretting, konvoluttering og adressering utføres av ”Tilrettelagt opplæring” på Skedsmo
videregående skole til en rimelig pris.
Stiftelsen har egen Web-side: www.setertjernstua.no. Utgavene fra Hornsignalet de siste årene er publisert
her og således tilgjengelig for flere enn de som står på vår adresseliste. Her står også innkalling til årsmøte,
referater og annen informasjon
Status drift
Setertjernstua er i prinsippet kun åpent fra 1. søndag i februar til siste søndag i november, med pause i juli
og delvis i august. Høstsesongen starter alltid opp gjennom Blåbærstevnet, normalt siste søndag i august.
For 2015 er oppstart satt til første helg i september og dette blir trolig videreført slik at juli og august blir
«stengte» måneder.
Det har vært en vinter med relativt kort skimulighet og dette gir et stort utslag på antall besøkende. Men
også i år var det ekstra åpent, et par lørdager og søndager i januar og noen lørdager i februar, dette takket
være Svein, Øyvind og Trond.
Antall besøkende resten av sesongen varierte som vanlig med vær og føreforhold. Mange gir uttrykk for
stor takknemlighet over å finne Setertjernstua åpen om det er snø, regn eller solskinn. Vaflene smaker like
godt uansett. For mange betyr det også mye at de får en liten andakt med seg på søndagsturen.
Nytt av året er at «Rælingstrimmen» har definert Setertjernstua som ett av 15 ulike turmål og plassert en
enkel «postkasse» med en notatbok på ytterveggen.
Dugnaden var i år 24. mai med godt oppmøte. Dugnadsgjengen gjennomførte planlagte arbeidsoppgaver
der det blei vasket, ryddet, snekret og malt av hjertes lyst. Stor takk til alle medvirkende og i sær Steinar og
Trond som er primus motorer for dugnaden.
Blåbærstevnet 21. august samlet om lag 35 besøkende, en del lavere enn tidligere år. Årsaken til dette kan
være at mange menigheter har oppstart av høstsesongen ultimo august. Dette er en av grunnene til at
Blåbærstevnet flyttet til primo september fra høsten 2015.
De fremmøtte fikk høre andakt av Martin Synnes - en trofast Setertjernvenn. Monica og Halvard Roaldsnes
bidro med fin sang og musikk, også til fellessangene. Folket koste seg, spiste pølser og mange var med på
leker. Salemkirken bidro som vanlig med kjøkkentjenesten. Hjertelig takk til Salemkirken for all innsats på
Blåbærstevnet gjennom mange år.

Setertjernstua er et fint turmål, men ikke bare det. Lag, foreninger, skoler, barnehager leier stua for en billig
penge og setter pris på å ha denne muligheten. Vi har en begrensing på deltagere til ca 15 personer.
Det er et krevende arbeid å finne frivillige medarbeidere til å fylle rollen som vertskap og/eller
andaktholdere. Mange personer skal til for å få kabalen til å gå opp. Vi er takknemlig at Trond og Ann
Christin har påtatt seg dette arbeidet.
Byggansvarlig Trond Woll har som før vært primus motor med vedlikeholdsarbeidet. Årets store prosjekt
var torvtekking av uthustaket, noe som Trond sammen med sin kone Ann Christin utførte stort sett på
egenhånd. Takk for et kjempearbeid begge to!
Ytre miljø
Stiftelsen driver ikke virksomhet som påvirker det ytre miljøet
Avslutning
Styret vil takke alle bidragsytere til vår virksomhet. Uten frivillige gaver kan ikke stua holdes vedlike og
kioskvarene selges til samme lave priser som før Minst like viktig som penger, er alle som ber for
virksomheten og sprer kunnskap om Stua. Takk for all forbønn!
Ser vi virksomheten under ett i 2014 opp mot visjon og formål, kan vi si at godt fornøyd med året. Året er å
karakterisere som et normalår uten de store endringer eller utfordringer. Spesielt er vi fornøyd med at
RETO-stftelsen bruker stua og bidrar med arbeidskraft og andaktholdere.
Leder vil også takke de andre styremedlemmene for stor innsats i 2014. Takk for tjenestevillighet og evne
til å se oppgavene helt uten påtrykk. Uten dere ville ikke det vært noen virksomhet i Setertjernstua.
Tilbakemeldinger i Gjesteboka og gjennom samtaler vitner om at vi ivaretar de mål og visjoner Odd Olaf
Austveg hadde ved å etablere stiftelsen!
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