PROTOKOLL
Årsmøte Krokans venner 2020 og 2021
Lørdag 29. mai kl. 14:00
Sted: Krokan Turisthytte
Tilstede:
Kirsten S. Natvig, Morten Jødal, Berit Stormoen, Øyvind Bryne, Jørn Anderson, Øyvind
Thorsrud. Tor Nicolaisen var til stede på deler av møtet.

Saksliste
Sak 1

Godkjenning av dagsorden

Sak 2

Konstituering

Sak 3

Årsberetning 2019 og 2020

Vedtak:
Innkallingen og dagsorden ble godkjent.

Vedtak:
Kirsten S. Natvig ble valgt til møteleder
Øyvind Thorsrud ble valgt til referent
Morten Jødal og Berit Stormoen ble valgt til protokollunderskrivere

Krokans Venner har som formål å skape oppmerksomhet rundt, og interesse for Krokan.
Krokan ble i 2018 overdratt til Norsk Industriarbeidermuseum.
På grunn av korona-situasjonen ble det i 2020 bestemt å ikke avholde årsmøte.
Styret har i 2020 bestått av:
• Kirsten S. Natvig – leder
• Øyvind Thorsrud – kasserer
• Bjørn Strander – medlem på vegne av NIA
• Øystein Dahle – medlem
• Jørn Anderson – medlem
• Berit Stormoen – medlem
Valgkomite:
• Morten Jødal
Revisor: Harald Gløersen
Det ble avholdt ett styremøte den 23. mars 2020, og ingen i 2021 på grunn av koronasituasjonen.
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En dugnad ble holdt i forbindelse med årsmøte og besøk til Tungtvannskjelleren på NIA
den 21. – 23. juni 2019. Det ble malt opp kvist, hugget trær og kappet busker med mer
for å holde tomten og området rundt statuen av Claus Helberg åpen.
Ved årsskiftet hadde Krokans Venner 40 livsvarige medlemmer. Krokans Venner har en
Facebookside med 112 følgere. Nettsidene www.krokansvenner.no holdes oppdatert av
Morten Jødal.
Filmen om Krokan Turisthytte legges ut på internett våren/sommeren 2021. Styret vil
informere alle medlemmer når filmen er publisert.
Styret har holdt en lav profil på grunn av koronasituasjonen som har vanskeliggjort
fysiske møter i 2020 og 2021. Likeledes har flere omstendigheter gjort at NIA ikke har
prioritert innendørs oppussing. Følgelig har noen av sakene som årsmøte 2019 bad
styret om å gjennomføre, blitt utsatt:
• Sette opp en langtidsplan for dugnader
• Avholde to årlige dugnader, vår og høst
• Sette opp en liste med severdigheter rundt Krokan med kart som viser
beliggenheten
• Få skannet kart fra 1890-årene som viser Krokans plassering
• Invitere Visit Rjukan til styremøte
• Arrangere kurs i linoljemaling
• Undersøke om Krokans Venner kan søke midler til vedlikeholdsarbeid for at
fagfolk kan foreta vedlikeholdsarbeid
• Undersøke muligheter til å inkludere elever fra videregående skole i
vedlikeholdsarbeidet
Vedtak: Årsberetningen 2019 og 2020 godkjennes

Sak 4

Orienteringssaker

I 2019 jobbet NIA med vannet til Krokan. Det ble funnet bakterier i stedets brønn, og
NIA ble pålagt å bore etter vann. NIA har videre byttet noen bunnstokker som var råtne.
Høsten 2019 gjorde hardvinden at flaggstangen knakk, så en ny måtte bestilles. NIA
leide i 2020 inn hjelp for å slå gresset, og vil gjøre dette i 2021 også.
NIA har ikke fått tillatelse av Tinn kommune til å sette inn en septiktank for doene, så
besøksdoene og doene tilhørende de to hyttene er fortsatt plastbøtter. Branntilsynet har
gitt beskjed om at ildstedene i de to utleiehyttene ikke kan brukes. Det er NIA som eier
de to hyttene, men DNT Telemark som drifter utleien av dem.
Sommeren 2019 var Krokan turisthytte åpen i regi av DNT Telemark. Sommeren 2020
ønsket de ikke å drifte på grunn av korona-situasjonen. Marispelet kunne heller ikke gå
av stabelen av samme årsak, hvorpå en gruppe fra Marispelet påtok seg å drifte Krokan
sommeren 2020, og det ble tidenes Krokansommer med lekre retter markedsført på
egen Facebookside hver dag, og flere hyggelige samlinger, som sankthansfest, og
lokalhistoriedag om og med Marispelet den 18. juli. Den 27. august arrangerte DNT,
Maripelet og NIA en kulturvandring fra Krokan til Vemork.
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For sommeren 2021 ligger det an til at Krokan vil bli driftet av det samme selskapet som
står for kafédriften på Vemork, med mindre Veivesenet beslutter å reparere Maristien
etter et ras midt på sommeren, noe som vil redusere trafikken og dermed muligheten for
besøkende.

Sak 5

Regnskap 2019 og 2020

Revidert regnskap framlegges for Årsmøtet.
Nøkkeltall:
Inntekter:
Livsvarig medlem
Inntekter totalt:

Regnskap
2019
2 000,00
2 000,00

Regnskap
2020
0,00
0,00

Kostnader:
Porto
Domene
Kontorutgifter
Dugnad
Kostnader totalt
Driftresultat

257,90
170,00
10,50
1 475,98
1 914,38
85,62

0,00
180,00
1,50
0,00
181,50
-181,50

Ved utgangen av 2020 hadde Krokans Venner kroner 28 958,63 i banken.
Vedtak:

Det reviderte regnskapet godkjennes

Sak 6

Budsjett 2021

INNTEKTER
Nye medlemmer

5.000,-

UTGIFTER
Domeneavgift
Årsmøte og Dugnad
Krokan 150 år
Plakater og natursti
SAMLET
Vedtak:

Budsjettet godkjennes

Sak 7

Aktiviteter 2021

•
•

kr. 190,kr. 1.500,kr. 5.000,kr. 2.000,Kr. 8.690,-

Det ble avholdt dugnad for å rydde etter alt trebrekket fra vinteren i
årsmøtehelgen 28. – 30. mai 2021.
Årsmøtet ønsker å markere at det er 150 år siden Krokan åpnet som turisthytte.
Gjøres samme dag som Marispelet, 21. juli, men på annet klokkeslett. Arrangeres
i samarbeid med Helbergstiftelses. Kr. 5 000,- settes av i budsjettet til annonser
og kake.

Saksliste – Krokans Venners Årsmøte 2021

Side 3

•

•
•

•
•

Tinnsjøveien vil være stengt en periode i sommer pga veiarbeid. Stengningen gjør
det usikkert om Krokans 150-års markering kan gjennomføres og kan forhindre
driften av Krokan og dermed at Krokan holdes åpen i sommer.
Årsmøtet ba styret sende brev til kommunedirektør, Rjukan Næringsutvikling,
NIA og til politisk nivå i Tinn.
Kloakk og avløp: Berit Stormoen og Jørn Anderson bidrar på politisk nivå i
kommunen til en enklere løsning enn fullt renseanlegg. Jfr. forslag fra Knut
Skårberg/Skårberg Maskin i tilsv. sak.
Årsmøtet syntes det ville være en god ide å sette opp plakater som forteller
historien om Krokan og området rundt og viser de forskjellige stedene: Spor etter
turistvirksomheten, gårdsbygg og andre bygg, krigsminner fra 1. og 2.
verdenskrig, etc. Jørn kontakter Anderson kontakter Helge Songe om han kan
skrive tekstene. Organiseres som et prosjekt. Vil gjøre det lettere å søke om
midler til arbeidet, f.eks. hos DNB Sparebankstiftelsen. Historien kan kanskje
samles og utgis i en liten bok eller hefte.
Eksisterende plakater og skilt trenger vedlikehold. Øyvind Bryne formulerer
forslag til brev til ansvarlig instans, Visit Rjukan, som styret sender.
Syret sender info til alle medlemmene om et arrangement i regi av NIA og
Helbergstiftelsen om tur fra krokan til Vemork den 2. september.

Vedtak:

Aktivitetslista godkjennes

Sak 8

Medlemsverving

Sak 9

Innkomne saker

Sak 10

Valg

Styret sender et brev til alle medlemmer og informere om Krokan-filmen, markeringen
av Krokan 150 år, samt NIA og Helbergstiftelsens vandring ra krokan til Vemork den 2.
September. Medlemmene bes samtidig om å verve et nytt medlem hver.
Markeringen av Krokan 150 år bør også benyttes til medlemsverving.
Nye navn sendes til kasserer Øyvind Thorsrud på oyvind@krokansvenner.no /920 23
622 som registrerer medlemmer og sørger for innmelding og kontingentbetaling.

Styret har ikke mottatt tilleggssaker fra medlemmene.
Valgkomiteens leder Morten Jødal presenterte valgkomiteens innstilling:
• Kirsten S. Natvig – leder, gjenvelges for 1 år
• Øyvind Thorsrud – kasserer, gjenvelges for 2 år
• Bjørn Strander – medlem på vegne av NIA, gjenvelges for 1 år
• Jørn Anderson – medlem, gjenvelges for 1 år
• Berit Stormoen – medlem, gjenvelges for 1 år
• Hanne Graaberg - medlem, velges for 2 år
Revisor
Valgkomiteens innstilling:
• Harald Gløersen velges til revisor for ett år
Valgkomite
Styrets innstilling til valgkomite:
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•

Morten Jødal, leder

Vedtak:
Styret, revisor og valgkomite ble valgt som innstilt.
Styret kontakter Helbergstiftelsen og ber om en ordning der styreleder tiltrer styret i
Krokans Venner med forslags- og talerett.
Øystein Dale ønsket ikke gjenvalg. Styret takker ham for sin langvarige innsats for
Krokans Venner.
Styret takker Morten Jødal for alt arbeidet han legger ned i Krokans Venner og for at han
fortsatt vil drifte foreningens hjemmesider.

Underskrifter:

Morten Jødal
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