
 
 

Årsmelding for 2021 
 

Styrets årsberetning  
2021 ble som 2020 preget av Covid-19 pandemien. Oppsatt møteplan lot seg ikke gjennomføre 

som planlagt 1. halvår pga restriksjoner for arrangementer. Årsmøtet som var planlagt til februar 

ble utsatt flere ganger og ble til slutt avholdt digitalt i mars. Pga smittevernhensyn ble alle 

arrangementer i 2021 lagt til andre lokaler med bedre plass enn Hå Gamle Prestegard bortsett fra 

møtet i november.  

 

I august kunne vi endelig arrangere vår første medlemskveld i 2021. Da fikk vi besøk av Jon 

Oftedal som opprinnelig sto på programmet i mai. På septembermøtet fikk vi besøk av Geir 

Andre Sjursen som vi skulle hatt i april. Et besøk hos Jøres var planlagt i oktober, men da ble det 

«Helt Nils».  I november skulle vi smake Canadisk Vin, dette ble endret til Henrik Di Lorenzo - 

som vi skulle hatt besøk av i november 2020.  

 

Vinmessen 2020 ble flyttet til september og deretter til oktober 2021, men messestyret valgte i 

august å utsette vinmessen nok en gang pga stor usikkerhet omkring gjennomføring av et såpass 

stort arrangement pga Covid-19. Vinmessen er nå planlagt gjennomført 24. september 2022. 

  

Pr 31.12.2021 har Jæren vinklubb 90 medlemmer. 8 medlemmer valgte å melde seg ut i løpet av 

året. Det har ikke blitt tatt opp nye medlemmer i 2021. Styret skal i.h.t vedtektene årlig vurdere 

om det skal tas opp nye medlemmer. Styret har på bekgrunn av pågående pandemi og 

restriksjoner med arrangement valgt å ikke ta opp nye medlemmer i 2021.  Klubben har jevnlige 

henvendelser fra personer som ønsker å bli medlemmer.  

 

En stor takk til fagkomiteen som nok et år har vært dyktige i utvelgelsen av foredragsholdere og 

tema. Som i 2020 ble det ble ekstra utfordrende med avlysninger og endringer på kort varsel, 

men kvaliteten på de kveldene som har blitt gjennomført har etter styrets mening blitt 

opprettholdt. 

 

Vi har hatt 7 styremøter, herav 6 nettmøter og 1 sammøte med fagkomiteen. Messekomiteen for 

vinmessen i 2021 har hatt 7 møter. Messekomiteen vil fortsette planlegging av neste års messe på 

nyåret 2022. 

 

Økonomien i klubben er tilfredsstillende til tross for liten aktivitet de siste 2 årene og utsettelse 

av vinmessen. Økning i medlemskontingent som ble vedtatt på årsmøtet i 2020 har vært positivt 

økonomisk. Styret går inn for å beholde årskontingent kr 1000 pr medlem. Egenandelen har i 

2021 vært fra kr 400 til kr 500 pr. medlemskveld. Årets regnskap er gjort opp med ett 

underskudd på kr 9.844,42 og kr.280.678,68 innestående på klubbens konto pr.31.12.21. I disse 

tallene er det inkludert innkjøp av noe av vinen til årsmøtet og noe til Vinmessa i 2022. Dette 

medfører at det reelle resultatet for driftsåret 2021 er et lite overskudd på 3.672 kr. Dette gir et 

bra utgangspunkt for videre drift til tross for 2 års utsettelse av klubbens vinmesse. 

 



 

Disse temaene har vi hatt i 2021: 

 

• 05. februar: Avlyst årsmøtet – avholdt digitalt i mars 

 

• 12. mars: Avlyst 

 

• 23. april: Avlyst -tema flyttet til september 

 

• 28. mai: Avlyst- tema flyttet til august 

 

• 4. juni: Avlyst 

 

• 20. august.  Jon Oftedal: «Med sykkel og vin i Europa» hos Kafe Jærbuen. 

Sykkeltur på lerretet, gode historier og god vin. 60 medlemmer, høy stemning og god mat 

fra Jærbuen.  

 

• 10. september: Geir Andre Sjursen med «Mitt Italia» i SI-Bygg AS sine lokaler på 

Varhaug. 54 medlemmer fikk en spennende reise med god vin til fra Italia, nydelig 3 

retters fra Jærgarden som samarbeidet med Geir Andre om menyen. Meget gode 

tilbakemeldinger på denne kvelden fra medlemmer. 

 

• 22. oktober: Nils Nærland med «Helt Nils» på SI-Bygg. Spennende italiensk vin til 

«fornuftige» priser med smaking av litt ost underveis. 40 medlemmer fikk smake på 

tapastallerken med mange italienske godbiter fra IL Tempo, Bryne 

 

• 19. november: Henrik Di Lorentz fra Vinteam: «Vin til Julematen». 26 medlemmer fikk 

smake på spennende juleviner og nydelig juletallerken fra Jærbuen. 

  

• Totalt 4 medlemskvelder og digitalt årsmøte er gjennomført i 2021.   

 

Det er ikke skrevet hvilke viner som vi fikk smake på under de forskjellige temaene.  Dette kan 

du lese om på nettsiden til Jæren vinklubb: www.jaren-vinklubb.no  Det står under smakt i 2021.  

Takk til Thomas Nyberg som administrer våre nettsider. 

 

Klubben har egen Facebook side for mer uformell informasjon med medlemmene. E-post til 

klubbens medlemmer skal fortsatt være hovedkanal for informasjon. 

 

Klubben har VIPPS som medlemmer kan bruke til å kjøpe lodd med på medlemskveldene. 

 

Styret har hatt følgende sammensetning i 2021: 

 

Leder     Merethe Sæbø 

Sekretær     Rigmor Bø 

Kasserer    Kåre Oseassen 

Styremedlem/arrangement   Thomas Nyberg 

Varamedlem     Ragnhild Bøe Røgenes 

 

 

 

http://www.jaren-vinklubb.no/


Revisor: 

Torunn Grude 

 

Fagkomite: 

Gorden Haaland og Egil Rune Lerbrekk 

 

Valgkomite: 

Tone Ånestad 

Rita Ueland 

Kjellaug Anda Austrått 

 

Arrangementskomite for Mat- og vinmessen 2021/2022: 

Åsbjørn Ueland (leder), Audhild Lende, Thomas Nyberg, Egil Rune Lerbrekk, 

Gorden Haaland, Svein Høiland og Kåre Oseassen. I tillegg har Ivar Vigre og Gaute Hegrestad 

hatt egne ansvarsområder for messen. 

 

 

Varhaug, 31.12.2021 

 

 

 

Merethe Sæbø Kåre Oseassen Thomas Nyberg 

Leder Kasserer Ansvarlig arrangement 

 

 

 

 Rigmor Bø Ragnhild Bøe Røgenes 

 Sekretær Aktivt varamedlem 


