
Årsmelding   2008   
  

Styret   har   i   2008   bestått   av   Sivert   Løvseth,   leder,   Leiv   Elvestad,     
nestleder,   Magnus   L.   Nakken   og    Eivind   Nygård.   Varamedlem   Johanne   Winsnes.     
Fra   29.10.   har   også   Stig   Kristiansen   møtt   som   varamedlem.   Han   ble   spurt   om   å     
være   varamedlem   på   grunn   av   at   Magnus   L.   Nakkens   studiefravær   fra   høsten     
2008.   Varamedlemmene   blir   innkalt   til   møtene.   
Sekretær   for   styret   har   vært   Gudmund   Edland   ut   august.   Siden   har   Ole   Trygve     
Foseide   fungert   som   sekretær.   
Styret   har   hatt   7   møter   og   behandlet   59   saker.   På   ett   av   møtene   var   ledelsen     
for   lysstøperiet   til   stede   for   å   drøfte   samarbeide   og   utbyggingsplaner.     
Jostein   Landrø   har   også   vært   innkalt   til   styremøtene.   Siden   september   har     
han   møtt   som   fungerende   bestyrer   sammen   med   Kari   Hyttebakk.   Terje   Bjørkås   og     
Gert   Nielsen   har   også   møtt   på   en   del   styremøter.   

  
Drifta    og   omsetninga   går   som   aldri   før,   med   en   omsetning   i   2008   på   nærmere   4,5   mill.   Mest   økning   
er   det   på   catering   (matlevering   utafor   Mjuklia).   Så   langt   vi   kan   se   tror   vi   dette   er   et   godt   tilskudd   til   
en   anstrengt   økonomi.   En   annen   årsak   er   en   tidsmessig   prisøkning   på   våre   tjenester.   
  

Bygging    har   vært   på   dagseddelen   sammenhengende   siden   vi   reiv   det   gamle   internatet   i   2005.   Det   
nye   internatet   har   vært   i   bruk   siden   jan.   06.   Men   innredninga   av   Øvre   Sal   og   omgjøringa   av   
mellombygget,   med   hall,   hems,   heis   og   trapp,   er   utført   på   dugnad,   så   det   har   dratt   ut.   Nå   er   alt   dette   
tatt   i   bruk,   bare   noen   detaljer   mangler.   320   dagsverk   er   lagt   ned   i   denne   forbindelse,   av   i   alt   3o   
personer.   Harald   Brenne   og   Sivert   Løvseth   står   i   en   særklasse   her.   Anslagsvis   300   tusen   er   spart   på   
dette!   
Klatretårnet   (4x4x12m)   kom   på   plass   i   høst.   Ferdigstilles   til   våren.   
Det   som   nå   står   for   tur,   er   oppgradering   av   kjøkken   og   resepsjon,   etter   krav   fra   Mattilsynet.   
Forventa   oppstart   til   våren.   
  

Bemanninga    endres,   dessverre.   Både   daglig   leder   Gudmund   Edland   og   altmuligmannn   Marek   
Kuusk   slutta   i   høst,   etter   hhv   3   og   4   år   på   Mjuklia.     
Det   merkes   sterkt.   Ingen   nye   etter   dem   er   funnet,   foreløpig.   Kari   og   Jostein   deler   på   ansvaret,   inntil   
videre.   I   tillegg   har   Ole   Trygve   Foseide   vært   her   fast   i   høst,   en   kontordag   i   uka,   på   dugnad.   Stor   
hjelp.     
Ellers   har   Mjuklia   en   kjempestab   som   står   på   for   stedet,   er   meget   fleksible   og   tar   utfordringer   på   
strak   arm.   I   tillegg   setter   vi   stor   pris   på   å   få   med   dugnadsfolk.     
Det   kan   være   kjøkkenhjelp,   vindusvask,   fjøsarbeid   eller   vaktmesteropplegg   med   lyspæreskift,   
ettertrekking   av   skruer,   småflikking.   For   det   kan   til   tider   være   stor   belastning   på   hus   og   inventar.   
  

Vertskap    -   at   en   eller   et   par   tar   ei   helg   på   Mjuklia   for   å   avlaste   daglig   leder   som   vert   -   synes   nå   
endelig   å   ta   form.   Positive   erfaringer   fra   i   høst,   og   flere   helger   allerede   avtalt   for   nyåret.   Her   trengs   
flere.   Ta   kontakt!   
  

Mjuklia    er   spesiell.   Drifta   er   sterkest   i   helgene,   svakere   i   ukedagene.   Det   er   vanskelig   å   få   
økonomien   i   vater.   Derfor   er   vi   avhengige   av   støttespillere   gjennom   både   dugnad   og   gaver,   i   de   
forskjelligste   fasonger.   
  

Hjertelig   takk   til   den   enkelte   som   er   med!   

  



Fra   Mjuklia-statistikken   for   2008   
  

Antall   arrangementer:   
  

Leir   NMS   voksne    6   
Leir   NMS   barn 14   
Leir   konfirmanter 14     
Leir   andre 16   
Leirskole   (off.   skole)    2   
Barnehage/skoletur    5   
Bussturer/dagsturer 10   
Kurs/konferanser 30   
Møter   NMS 20   
Møter   andre 16   
Familielag 44   
Andre   arr.    2   
  

SUM   ant.   arr.              179 (180   i   –07)   
  

Herav   NMS 43   
Dvs   24%   NMS.relatert   
  

*********************************************-   
  

Totalt   antall   besøkende   6.829   
Herav   NMS 1.315   
Dvs 19%   NMS.relatert   
  

*********************************************   
  

Totalt   antall   overnattinger 6.926 (7.946   i   -07)   
Herav   NMS 1.885 (1.694   i   -07)   
Dvs   27%   NMS-relatert   
  

*********************************************   
  

Totalt   antall   dagsbesøkende 3.497   
Herav   NMS     526   
Dvs   15%   NMS-relatert   
*********************************************   
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