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Stiftelsen Christian Radich  

Arsberetning for Christian Radichs Venner 2019 

1. Styrets sammensetning i perioden 

Navn Funksjon 

Kari Vesterby Styreleder 

Erik Sundheim Nestleder 

Anne Rui Styremedlem 

Bjørn Jakobsen Styremedlem 

Ragnar Kvam Styremedlem 

Kari Heggen Styremedlem 

Line Lunde Styremedlem 

Ine Sponnich Styremedlem 

Frederik Michelet Revisor 

Ida Rosenvinge/ Vidar Pederstad Observatør – representant fra Stiftelsen 

Eyolf Haug Observatør – representant fra mannskapet 

2. Årsmøte 
Årsmøtet avholdes torsdag 23. april 2020 i Stiftelsen Christian Radich sine lokaler i Skur 32, Oslo. 

3. Styremøter 
Det er avholdt 6 styremøter siden forrige årsmøte. I tillegg har styreleder deltatt i styremøtene til 
Stiftelsen Christian Radich. 
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4. Medlemsoversikt og verving 

Medlemskategori/År 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 

Enkeltmedlemmer 617 615 673 668 696 661 657 

Familiemedlemmer 255 257 268 267 280 259 250 

Livsvarig medlem 102 98 86 83 78 74 72 

Bedrift, liten 11 10 12 17 20 21 20 

Bedrift, stor  6 6 6 7 8 8 9 

Ungdomsmedlemmer 19 21 29 30 26 35 11 

Windjammer alumni 58       

Totalt  1068 1007 1074 1072 1108 1058 1019 

 

Oversikten viser at netto medlemstall er økt med 61 det siste året – til 1.068 medlemmer pr. 31.12.2019. 
Økningen i antall medlemmer fra 2018 skyldes i hovedsak den nyopprettede medlemskategorien 
«Windjammer alumni» som inneholder deltakere fra Windjammerprogrammet. Disse deltakerne får 2 års 
støttemedlemskap i Christian Radichs Venner dersom de ønsker det. Formålet er å inkludere 
Windjammerne i våre aktiviteter og å bidra til at de mottar oppdatert informasjon om Christian Radich 
via blant annet vårt medlemsblad. Etter utløpet av 2 års-perioden, håper vi de ønsker å melde seg inn som 
ordinære medlemmer og støtte foreningen vår videre. 

Det er spesielt gledelig er det at vi har fått ytterligere 4 nye livsvarige medlemmer i 2019, slik at vi nå har 
passert 100 slike medlemmer.  

I 2019 har Venneforeningen videreført tiltakene for verving fra tidligere år. I tillegg ble det foretatt en del 
verve- og informasjonsaktiviteter gjennom: 

 Verving på tokt 
 Verv-en-venn 
 Havnelangs 
 

Det arbeides aktivt med å finne de mest effektive vervemetoder videre.  

 

4.1 Nytt medlemsregister 

Fra 1.desember 2019 tok vi i bruk et nytt system (StyreWeb) for innrapportering og oppfølging av 
venneforeningens medlemsregister og regnskapsførsel. Systemet erstatter regnskapssystemet som vi har 
benyttet i flere år, men som har vist seg å ikke være tilpasset en forening på vår størrelse.  

StyreWeb gir oss muligheten til tettere å følge opp vår medlemsmasse og bokføring framover, samtidig 
som det gir oss en vesentlig kostnadsbesparelse ved å ikke lenger være avhengig av ekstern 
regnskapsfører og et kostbart økonomisystem. 
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5. Økonomi 
Venneforeningens inntekter består i hovedsak av medlemskontingenter. Kontingentinntektene er i 2019 
kr. 324.298 – en reduksjon på hele 17% fra 2018. Dette skyldes i hovedsak to forhold – i 2018 fikk vi hele 
12 nye livsvarige medlem (som kun betaler medlemskontingent i innmeldingsåret) samt at  
medlemsfakturaene for 2019 ble sendt ut pr epost, og at vi ikke har hatt kapasitet til å følge opp 
manglende innbetalinger på en god måte. Med det nye medlemsregisteret vårt (StyreWeb) vil vi følge 
opp dette framover for å forsøke å inndrive så mye som mulig av de utestående 
medlemskontingentene. 

I tillegg er venneforeningen registrert i Grasrotandelen gjennom Norsk Tipping. Inntektene derfra utgjør 
for 2019 kr. 99.610 – en økning på nesten 17 % fra 2018. 

I 2019 har vi kun gitt mindre gaver for til sammen kr 16.588 til Christian Radich – to lenge etterlengtede 
vaffeljern og ikke minst et EKG-apparat som har vært forespurt av helsepersonell om bord. Utover dette 
er foreningens kostnader i hovedsak knyttet til produksjon og distribusjon av Christian Radich Nytt, 
vedlikehold og oppfølging av medlemsmassen, regnskapshonorar og porto. Vi har de siste årene 
registrert at kostnader til regnskapsføring og regnskapssystem har vært stadig økende (om lag kr 90.000 
i året), noe som var utslagsgivende for valg av nytt system som nevnt over. Budsjetterte kostnader til 
regnskapsføring/regnskapssystem i 2020 er kr 9.000.  

Venneforeningen har registrert seg i frivillighetsregisteret og søkt om kompensasjon for utgifter til 
merverdiavgift. Dette har bidratt til en kostnadsreduksjon på kr 43.844 i 2019 – en økning på 49% i 
forhold til 2018.  

Årsresultatet for 2019 viser et overskudd på kr. 180.024. Egenkapitalen i venneforeningen var ved 
årsskiftet kr. 1.193.955. Dette gir trygghet for drift av foreningen og gjør det mulig med substansiell støtte 
til Skuta i påkommende tilfeller.  

6. Støtte til Christian Radich  
Christian Radichs Venner ønsker konkrete prosjekter som kan «markere» venneforeningens innsats på en 
synlig måte. Styret mener imidlertid at ønsket om synlighet ikke må komme foran en rasjonell vurdering 
av Skutas reelle behov. Det ble i 2019 ikke gitt noen økonomisk driftsstøtte til Skuta.  

Venneforeningen har imidlertid bidratt med vesentlige ressurser til Stiftelsens prosjekt Windjammer. 
Prosjektet går i korthet ut på å gi ungdommer som har falt utenfor skole eller arbeidsliv en ny mulighet 
gjennom et tre måneders program i regi av Christian Radich. Til pilotprosjektet høsten 2018 bidro 
venneforeningen med stipender til 10 ungdommer på til sammen kr. 250.000. Det er ikke gitt tilsvarende 
økonomiske tilskudd i 2019, men som i 2018 deltok flere av våre medlemmer som frivillige ressurser om 
bord på de ulike toktene, samt at de deltok på samlinger med ungdommene både i forkant og etterkant 
av selve seiltoktet. Erfaringene er svært gode, og det planlegges at venneforeningen skal stille med slike 
frivillige ressurser også på de kommende Windjammer-toktene. 

Styremedlemmer fra Christian Radichs Venner bistod som tidligere år også i januar 2019 Stiftelsen med å 
stå på stand på Reiselivsmessen på Telenor Arena. Dette ble et positivt og godt samarbeid som fungerte 
bra for begge parter. På arrangementet Havnelags i Oslo 16.juni var venneforeningen godt representert 
om bord, og bidro med både informasjon og omvisninger på banjer. 

I løpet av høsten 2019 arrangerte Venneforeningen ulike dugnadskvelder på Skutas skur 32 i Oslo for å 
rydde og organisere på lageret, pusse og lakke kister, nagler og lettbåten Elise, samt å foreta varetellingen 
av Stiftelsens suvenirer. 
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7. Medlemskontakt og informasjon 
For å holde kontakt med medlemmene, gir Christian Radichs Venner ut bladet Christian Radich Nytt to 
ganger årlig. Stiftelsen ved Ida Rosenvinge har vært bladets redaktør også i 2019, og styret takker for en 
fenomenal innsats. Venneforeningens representanter for arbeidet med Christian Radich Nytt er Ragnar 
Kvam og Kari Heggen. Utover dette redaksjonsarbeidet, bistår også Stiftelsen med øvrige administrative 
oppgaver som ajourhold av medlemsmassen og bistand til vennetur. Dette har fungert meget bra, og vi 
er svært takknemlige for dette gode samarbeidet. Tjenestene fra Stiftelsen har blitt fakturert med etter 
påløpt tid med kr. 56.250. 

Internettsiden vår www.radich.no er et viktig medium for medlemsinformasjon i tillegg til Christian Radich 
Nytt, samtidig som den skal være en portal for potensielle nye medlemmer. Internettsiden vedlikeholdes 
av Stiftelsen. 

Venneforeningen har de siste årene vært mer aktive med sin egen Facebook-side. Det har vært en fin 
økning i antall følgere også i 2019, og vi hadde ved årsslutt 1.903 følgere. Også i 2019 opplevde vi at vår 
adventskalender i desember ble svært populær. Vi registrerer med glede at Facebook-siden benyttes til 
deling av historier og bilder slik vi ønsket, i tillegg til generell informasjon til våre medlemmer, samt 
invitasjoner til blant annet medlemskvelder.  

Årets vennetur ble gjennomført 26.mai med fjordtur i Oslo. Det var om lag 150 gode venner om bord, og 
etter hvert ble været riktig så bra. Det ble gjennomført flere omvisninger på banjer, og det musikalske 
innslaget ble et hyggelig gjenhør med Grorud Veterankorps. Som alltid ble den gode maten svært godt 
mottatt av alle de frammøtte.  

I juni ble også avholdt omvisning om bord på den flotte minesveiperen M314 Alta som også har tilhold på 
Akershusstranda. Fremmøte var ikke stort, men flere har gitt uttrykk for at et lignende arrangement er 
ønskelig også framover. 

Vi ønsker å videreføre arbeidet med å avholde medlemskvelder for våre medlemmer, noe som vi har fått 
mange gode tilbakemeldinger på. Da vi på grunn av en omfattende rehabilitering av kaia hvor vårt skur 
og lager er ikke hadde tilgang til disse lokalene første halvår i 2019, ble det kun avholdt en medlemskveld 
i 2019. I slutten av november samlet vi venner til julegløgg og Windjammer-historier i skjønn forening. En 
av «guttene» fra Windjammer-filmen fra 1957 og tre av deltakerne på «dagens» Windjammertokt delte 
historier og erfaringer til en meget interessert vennegjeng. Det var både spennende og lærerikt, og 
interessant å høre om både likhetene og endringene gjennom mer enn 60 års historie om bord. 

8. Christian Radichs Ærespris 
Christian Radichs Ærespris ble i 2016 startet opp i samarbeid med Norges Seilforbund. Prisen tildeles unge 
norske seilere i alderen 15-21 år som har utmerket seg med sitt engasjement for å skape et bedre miljø, 
fremme seiling generelt eller har bidratt til å spre ren seilglede. Prisen består av et ukelangt tokt med 
Christian Radich til en verdi av rundt kr 10.000 i det påfølgende år. I tillegg mottar vinneren en tegning av 
Christian Radich under fulle seil, signert Didrik Hvoslef-Eide. 

Vinneren av Christian Radichs Ærespris i 2018 – Sindre Bakke fra Bundefjorden Seilforening – deltok på 
seiltokt fra Las Palmas til Madeira og tilbake til Las Palmas i januar 2019. Den gode opplevelsen ble 
dokumentert med en flott artikkel i Christian Radich Nytt 1/2019. Prisen for 2019 gikk til den 16 år gamle 
Øyvind Solbakken fra Soon Seilforening. Til tross for sin unge alder har han vært primus motor i et prosjekt 
som tar sikte på ikke bare å rekruttere, men også bevare og videreutvikle interessen for seiling blant de 
unge i sin lokale seilforening. Øyvind ble så begeistret for premien at han allerede i desember 2019 deltok 
på et ukelangt tokt rundt Kanariøyene. 
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9. Fremtid 
Styret arbeider fortløpende med å tilpasse foreningens drift best mulig til rammebetingelsene i vårt 
moderne samfunn. Styret har som fortsatt ambisjon å gjennomføre relevante tiltak for å beholde 
eksisterende medlemsmasse, samtidig som nye medlemmer verves. Aktuelle tiltak vil blant annet være 
ulike former for «medlemskvelder» som aktiviserer medlemmene. Vi vurderer også andre tiltak for å øke 
oppslutningen om Christian Radich, og har i den sammenheng et svært godt samarbeid med Stiftelsen 
som blant annet gir gode rabatter på tokt til medlemmer i vår forening. Den største begrensningen vi har 
for å gjennomføre nye saker er personellressurser. Vi må derfor være realistiske i våre prioriteter og 
ambisjoner for fremtiden. 

Styret vil fortsette å støtte Stiftelsen i deres arbeid, spesielt i forhold til bidrag med frivillige ressurser til 
ulike aktiviteter som Windjammer, fjordturer, tokt og verkstedopphold. 

10. Konklusjon 
Styreperioden har vært interessant for venneforeningen, og det har vært meget spennende å følge 
utviklingen i Windjammer-prosjektet og starten på SeaNorway 2020. Medlemsantallet er tilnærmet 
uendret hvis en ser bort fra den nyopprettede medlemskategorien Windjammer alumni. Vi ser dog at 
blant annet den gode rabatten på Sea Norway-tokt til våre medlemmer har gitt en fin økning i 
medlemsmassen i starten av 2020.  

Utskiftningen av medlems- og regnskapssystem i slutten av 2019 er forventet å gi oss bedre kontroll med 
medlemsmassen og kontingentinnbetalinger, samtidig som vi reduserer våre kostnader vesentlig. Vi får 
gode tilbakemeldinger på igangsatte aktiviteter som har til hensikt å engasjere og involvere medlemmene 
våre på en god måte. De administrative rutinene fungerer godt.  

Styret vil takke Fredrik Michelet, vår revisor gjennom mange år, for hans frivillige støtte til foreningens 
arbeid.  

Grunnet spredningen av koronaviruset i Norge og verden for øvrig, er skuta lagt i opplag og mannskapet 
på Christian Radich og ansatte på land permittert fra 25.mars og foreløpig fram til 25.mai 2020. Dette er 
et tiltak for å redde skutas økonomi etter å ha mistet alle inntektene fra mars til slutten av mai og kanskje 
også enda lenger avhengig av virusets utvikling. I venneforeningen har vi gitt uttrykk for at vi ønsker å 
bidra med praktiske oppgaver ved behov i denne krevende perioden. Vi har også en solid økonomi som 
gjør oss i stand til å gi økonomiske bidrag dersom det skulle bli behov for dette. 

Styrets samlede vurdering er at venneforeningen har et godt grunnlag for videre drift. 

 

 

Kari Vesterby 
Styreleder 

 

 

Erik Sundheim 
Styremedlem 

 

 

Anne Rui 
Styremedlem 

 

 

Bjørn Jakobsen 
Styremedlem 

 

 

Ragnar Kvam 
Styremedlem 

 

 

Kari Heggen  
Styremedlem 

 

 

Line Lunde 
Styremedlem 

 

 

Ine Sponnich 
Styremedlem 

 

 

 

 


