
Sak til årsmøtet i Venneforeninga Grytøy – Harstad Fergeselskap. 

Forslagstiller Vebjørn Kleiving 

 

Årsmøtet må vurdere å gjøre vedtak om ekskludering av medlemmer som: 

- ikke evner å følge foreningas vedtekter. 

- utviser illojalitet mot lovlig fattede vedtak. 

- bruker sosiale media til å rakke ned på styret eller enkelte av styrets medlemmer. 

- Bruker sosiale media til å sette Venneforeninga i et dårlig lys slik at prosjektet MS 

Grytøy også kommer i dårlig lys. 

 

Bakgrunn: 

På stiftelsesmøtet i 2011 blei det vedtatt vedtekter for Venneforeninga. 

 

I et styre og i lag og foreninger er det ikke uvanlig at det kan komme opp saker som man ikke 

har full enighet om. Man må allikevel forvente at medlemmer av styret eller medlemmer i 

foreninga bruker de muligheter som ligger i lagets vedtekter for å ta opp saker på nytt, å ta 

opp forhold man ikke er enige om eller komme med mistillit mot styret eller enkelte 

medlemmer av styret. Jeg opplevde som styreleder at opplysninger fra styret ble tilflytt 

andre. Det kom så eposter fra et medlem i venneforeninga med, etter min mening og med 

min erfaring fra andre frivillige lag og foreninger, et innhold og en form som er helt 

uakseptabelt. Jeg skjønner at dette også gjelder for de senere styrer. 

Dessverre registrerer man svært negativ bruk av sosiale medier for å rakke ned på styret, 

styrets vedtak eller mot styreleder spesielt. Dette er uholdbart, uakseptabelt og viser at 

enkelte har så liten kunnskap eller respekt for foreningas vedtekter at de faktisk ikke har noe 

i foreninga og gjøre. 

 

Hvordan kan et styre få arbeidsro og gode arbeidsforhold hvis medlemmer og til og med 

styremedlemmer ikke forstår eller ønsker å følge Venneforeningas vedtekter, og hva er 

agendaen for å gjøre dette?  Og ikke minst hva vil dette ha å si når man nå snart skal ut å 

reklamere for båten slik at man kan greie å drifte båten på en fornuftig måte. 
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