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ÅRSMELDING 2009 
Organisasjonen Skjærgårds LIVE (Sg LIVE) ble stiftet 1. juli 2008 som en 
landsomfattende frivillig ungdomsorganisasjon. 
 
Styret har i organisasjonens første hele driftsår 2009 bestått av:  
Jarle Storebø (styreleder) 
Jan Solum (nestleder) (til 13/5-09) 
Kjell Audun Løkslid 
Martin Fredriksen 
Trine Skjævestad Strand (rep. fra Stiftelsen Skjærgårdsgospel) 
Caroline Johansen (varamedlem, fast styremedlem fra 13/5-09) 
Kristin Brandsæter (varamedlem) 
Elin Melnes (Varamedlem fra 13/5-09) 
Organisasjonsekretær Gisle Lunde og Nasjonal leder Roar Eikli har møtt i 
styremøtene. 
 
Det har i 2009 vært avholdt 7 styremøter med til sammen 85 saker til 
behandling. Styret har bl.a. arbeidet med visjoner, arbeidsplan og budsjett, 
websider, prosjekter, støtte til lokallag og medlemsutvikling. 
 
Sg LIVE hadde ved utgangen av 2009 1818 registrerte medlemmer, hvorav 
961 tellende medlemmer og hadde registrert 12 lokallag i 8 fylker. Dette gir 
rett til å søke etableringstilskudd fra Barne- og Likestillingsdepartementet for 
2010 med mulighet for ordinært driftstilskudd fra 2011, som er en forutsetning 
for å utvikle den planlagte virksomheten. 
 
Gisle Lunde er engasjert som organisasjonssekretær med fullmakt som daglig 
leder. Fra 1. august ble Roar Eikli ansatt som nasjonal leder med ansvar for 
oppfølging av lokallag, profilering, samarbeid og ulike prosjekter. Styret vedtok 
å øke stillingen som nasjonal leder fra 2010. 
 
Av inntekter fikk Sg LIVE inn kr. 58.000,- i medlemskontingent i 2009. Øvrige 
større inntekter var offentlige tilskudd fra fylke, stat og EU på til sammen 
818.000,-. Av dette ble 215.355,- fordelt videre til våre lokallag som Frifond-
tilskudd. Sg LIVE hadde i 2009 et underskudd på kr. 140.000,-. 
Styret har tatt opp et kortsiktig likvidlån fra Stiftelsen Skjærgårdsgospel på kr. 
200.000,- for å dekke etableringskostnader. Fra 2010 er økt medlemstall og 
statsstøtte nødvendig for å utvikle Sg LIVE slik styret ønsker. 
 
Sg LIVE Talent ble gjennomført med 4 delfinaler og stor finale under 
Skjærgårds Music&Mission Festival på Risøya i juli. Vinneren fikk spille på 
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hovedscene for 5000 publikummere og fikk et utviklingsstipend på kr. 15000,- 
De øvrige finalistene fikk også 3000,- kroner hver til videre utvikling. Sg LIVE 
Talent ble gjennomført som prosjekt med kr. 135.000,- i tilskudd fra LNUs 
kulturmidler, men gikk med et mindre underskudd. 
Styret evaluerte prosjektet som så positivt at vi uansett vil planlegge Sg LIVE 
Talent 2010. 
 
Sg LIVEs første teknikerkurs ble gjennomført i Kragerø i november, i 
forbindelse med konsert med koret Safari. 
 
Sg LIVE sto ansvarlig for en miniturne med det canadiske bandet Downhere 
som hadde konserter i Oslo og Porsgrunn. Dessverre ble ikke oppmøtet som 
forventet og turnéen gikk med underskudd. Turneen gav oss likevel gode og 
nyttige erfaringer for videre satsning sammen med lokallagene. 
 
På Sg LIVE Talent, Downhere-turneen og flere andre arrangement ble det 
jobbet med verving av nye medlemmer, som gir oss økte tilskudd på sikt. 
 
I forbindelse med Skjærgårds Music&Mission Festival i juli, gjennomførte Sg 
LIVE sitt første internasjonale ungdomsutvekslingsprosjekt i programmet Aktiv 
Ungdom, Europeisk Voluntørtjeneste (EVS). 19 ungdommer fra Sverige og 
Spania jobbet som frivillige på festivalen med opprigg, nedrigg og ulike 
oppgaver i de forskjellige sektorene. Prosjektet var svært vellykket og gav et 
mindre overskudd samtidig som det gav verdifull merverdi til festivalen. 
Som forberedelse til prosjektet hadde vi besøk av to ledere fra en menighet i 
Castelldefells, Spania i februar. Evalueringen ga signal om å søke om et 
liknende prosjekt også i 2010. 
 
Styret har jobbet målrettet for å styrke eksisterende lokallag og etablere nye 
lag i flere fylker. Utdeling av Frifond-midler har vært en god stimulans til å 
etablere og utvikle lokalt arbeid i tråd med Sg LIVEs formål. 
 
I 2010 er planen å etablere flere nye lokallag og å hjelpe alle våre lokallag med 
å utvikle lokal aktivitet i tråd med vårt formål. Det planlegges en videreføring 
av Sg LIVE Talent, nytt EVS-prosjekt, kurs og andre aktiviteter for medlemmer 
og lokallag. 
 
Styret ber om at Skjærgårds LIVE kan få en stor betydning for mange 
ungdommer og for det kristne ungdomsarbeidet i Norge i tiden som kommer. 
 

Skien, den 17. juli 2010 
for Skjærgårds LIVE 
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Årsmelding 2010 
 
 

Organisasjonen Skjærgårds LIVE (Sg LIVE) ble stiftet 1. juli 2008 som en 
landsomfattende frivillig ungdomsorganisasjon. 
 
Styret 
Styret i 2010 har bestått av: 
Jarle Storebø (styreleder) 
Martin Fredriksen (nestleder fra 25/8-2010) 
Kjell Audun Løkslid (styrerepresentant) 
Elin Melnes (Varamedlem fra 13/5-09 – 1/8 – 2010. Fast styrerepresentant fra 
01/08 – 2010) 
Trine Skjævestad Strand (rep. fra Stiftelsen Skjærgårdsgospel) 
Kristin Brandsæter (varamedlem fram til 09/01 - 2010, fast styremedlem frem 
til 01/08 -2010) 
Ann May Løkslid (varamedlem fra 20/4 – 2010) 
Paul Arne Thelin (varamedlem fra 01/08 - 2010) 
Organisasjonsekretær Gisle Lunde og Nasjonal leder Roar Eikli (frem til 01/08 
– 2010) og Kristin Brandsæter (fra 1/08 – 2010 som nasjonale leder og fra 
25/11 som dagligleder) har møtt i styremøtene. 
De som har gått ut av styret er: Caroline Johansen og Jan Solum, vi takker for 
det engasjementet dere har hatt for Sg LIVE. 
 
Det har i 2010 vært avholdt 8 styremøter og det har blitt behandlet 80 saker.  
Av saker som har hvert behandlet kan vi nevne, medlemsoppfølging og 
medlemsregister, lokallagsoppfølging, Sg LIVE talent, sommerkurs, LIVE scene 
og fordeling av frifondmidler til lokallagene. 
 
Ansatte 
Roar Eikli var ansatt som nasjonal leder (20%) frem til 1/8 – 2010. 1/8 – 2010 
takket Roar for seg og Kristn Brandsæter ble ansatt som nasjonal leder i 
100%. Det har i 2010 også hvert utskiftinger i forhold til våre ansatte. Gisle 
Lunde har i hele 2010 hvert engasjert som organisasjonssekretær med 
fullmakter som dagligleder. 25/11 – 2010 overtok Kristin fullmakten som 
daglig leder fra Gisle. 
 
Vi ønsker å takke Roar for den innsatsen han har gjort for Sg LIVE som 
nasjonal leder og vi håper vi kan dra nytte av hans kompetanse også i 
fremtiden.  
 
Medlemmer og lokallag 
Sg LIVE har hatt en liten økning i både tellende medlemmer og lokallag i 2010 
i forhold til 2009. I utgangen av 2010 hadde vi registrert knappe 1300 
betalende medlemmer. Vi har i 2010 fått 6 nye lokallag, det betyr at vi i 
slutten av 2010 hadde 18 lokallag fordelt på 8 fylker. Dette er vi godt fornøyd 
med.  
 



 

 
Side 4 av 4 

De 18 lokallagene har i 2010 gjort en flott jobb og arrangert en mengde av 
større og mindre arrangementer på sitt lokale hjemsted. Vi er utrolig 
takknemlig for at det finnes så mange engasjerte mennesker som deler 
visjonen til Sg LIVE og ønsker å prege sitt lokalmiljø og nå ut til ungdommer 
med budskapet om Jesus ved hjelp av kulturelle uttrykksformer. 
 
Økonomi 
Økonomien for 2010 ser slik ut: Resultatregnskapet viser et underskudd på kr 
3 417,- for regnskapsåret avsluttet 31. desember 2010.  
 
Sentrale arrangementer 
Det har skjedd mye av Sg LIVE arrangementer både lokalt og sentralt. Av 
sentrale arrangementer har vi hatt Sg Live talent og EVS prosjekt under 
skjærgårds music and mission. Vi hadde også to helt nye arrangementer i 
2010.  
 
LIVE scene 
I 2010 hadde Sg LIVE sin helt egne scene under Skjærgårds music and 
mission. På denne scene hadde vi flere seminarer, åpen scene, promotering av 
Sg LIVE talentene, cafe med blant annet kaffeavtale for våre medlemmer og 
ikke minst så hadde vi hver natt quiskveld. Denne scenen ble veldig populær 
under festivalen og både festivalen og sentrals styret ønsker å fortsette og 
videreutvikle denne scenen til neste år. 
 
Sommerkurs 
Under Skjærgårds music an mission arrangerte vi for første gang et kurs for 
våre medlemmer. Ideen og planleggingen av dette kurset kom litt sent i gang, 
noe som innebar at det ble liten tid til å gjøre det kjent blant våre medlemmer, 
det førte til liten deltagelse. Til tross for liten deltagelse, så fikk kurset god og 
stort sett positiv evaluering fra deltagerne på kurset, noe som gjør oss 
frimodig til og også satse på dette til neste år.  
 
 
På vegne av Skjærgårds LIVE 
     
 
Kristin Brandsæter       Jarle Storebø 
  Daglig leder          Styreleder 

 
 


