Valg til styret for USKF - Skoleskipet Gann 2019
Valgkomiteens forslag til kandidater til styrevalget 2019. Det skal velges to medlemmer til styret.
Valgkomiteen har bestått av:
Anders Bø (valgt av årsmøtet 2018)
Kjell Erik Bergjord (styrets representant)
Jan Inge Vik (styrets representant)
Tore Lending (ansattes representant)

Øyvind Bårdsen (67)Karmøy

Utdannelse og yrkeserfaring:
Øyvind Bårdsen er utdannet skipsfører og kommer
fra Karmøy. Etter å ha seilt i handelsflåten og på
offshorefartøy i mange år, gikk han i land og fortsatte å jobbe på Maritimt opplæringskontor. Maropp
ble ledet av Bårdsen med stø hånd i en årrekke.
Interesser og verv:
Øyvind har også vært vikar på sommerturne til
Gann, og etter å ha gått av med pensjon har han
fortsatt engasjement ombord i skoleskipet Gann.

Sigbjørn Turøy (58) Strand / Bømlo

Gift med Bodil Sande Turøy
Flyttet til Tau i 1995 og har bodd der siden.
Slekta kommer fra Øygarden og Austevoll
Har 4 barn pluss et barn som de er fosterforeldre til.
Utdannelse og yrkeserfaring:
Ansatt i Forsvarsbygg som Driftsplanlegger. Forsvarsbygg tar vare på alle anlegg, bygg og installasjoner som Forsvaret har.
Stedfortreder for leder.
Interesser og verv:
Konfirmantleder i Strand menighet
Kjenner til Gann fra gode venners historier om
Gannturene, skipet og skolen.

Johne Varland (68), Strand

Utdannelse og yrkeserfaring:
Ansatt i Normisjon som bestyrer for Vaulali Leirsted
i 13 år.
Interesser og verv:
Kristent organisasjonsarbeid,
USKF mannsforening.

Varavalget
Disse stiller til valg som vararepresententer:

Haakon Kessel (57) Sola

Utdannelse og yrkeserfaring: Prest/misjonær i
Osaka, Japan (12 år, for NMS) Lærer på Skoleskipet
Gann 2007-2013 Sokneprest i Ræge kirke siden
2013 nåværende stilling)
Interesser og verv: 1.Varamann i styret på Gann
2018. Sitter i beredskapsgruppa for Gann. Ansattes
representant i styret på Gann 2011-13. Verneombud for Sandnes og Tungenes prosti (fra 2017-)
Kommunestyrerepresentant i Sola, nestleder i
Utvalg for oppvekst 2010-14

Hans Olav Holmen (50) Rennesøy

Utdannelse og yrkeserfaring: Advokat
(p.t. Juridisk sjef i BG Norge AS).
Hans Olav Holmen har sagt seg villig til å stå et
stykke nede på vara- mannslisten (3. varamann).
Han har også sagt seg villig til å yte juridisk bistand
i den grad det måtte være nødvendig.

I tillegg kan den kandidaten som ikke velges til fast
plass i styret, stille til valg som vararepresentant.

Sak til årsmøtet i USKF (Skoleskipet Gann) 20. mars 2019

Forslag fra styret om vedtektsendringer
Styret har besluttet å foreslå 4 vedtektsendringer overfor årsmøtet. Det er årsmøtet som bestemmer
om forslagene til endringer i vedtektene skal godkjennes. Forslag om endringer fra styret vises
nedenunder.

1

Styret følger i sak 18/38 opp et endringsforslag etter pålegg fra Departementet hvor det går
fram at vedtektene skal inneholde en setning om at «elevtilskuddet fra staten skal komme
elevene til gode».
Ny setning i §4 i vedtektene blir slik: «Styret disponerer de midler som staten yter til drift,
vedlikehold og forbedringer på skipet og sørger for at alle offentlige tilskudd og skolepenger
kommer elevene til gode.»

2. Styret foreslår at ordet virksomhetsleder i vedtektene blir erstattet med daglig leder (sak
19/10).
3. Kapteinen løses fra møteplikten på styremøtene (jfr. vedtak i sak 19/05 i styremøte).
Setningen i § 3 hvor dette har stått eksplisitt tas bort. Gammel setning er slik: Daglig leder og
skipets kaptein har fast sete i styret uten stemmerett.
Ny setning i vedtektene blir slik: Daglig leder har fast sete i styret uten stemmerett.
4. Setningen i vedtektene § 4 hvor det står at styret tilsetter og fastsetter lønn for kaptein tas
bort (vedtak i sak 19/05 i styremøte). Gammel setning er slik: «Styret ansetter selv Daglig
leder og Kaptein, og fastsetter lønn for disse.»
Ny setning i § 4 blir slik: «Styret ansetter selv Daglig leder og fastsetter lønn for denne.»
Dette medfører at daglig leder blir ansvarlig for tilsetting og fastsetting av lønn også for
kapteinen – slik daglig leder er ansvarlig for tilsetting og avlønning av alle andre tilsatte i
virksomheten USKF (Skoleskipet Gann).
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Vedtekter for Unge Sjømenns Kristelige Forening og Skoleskipet Gann
Paragraf 1
a) Unge Sjømenns Kristelige Forenings formål er på luthersk kristelig grunn å drive videregående skole under navnet
Skoleskipet Gann.
b) Foreningens arbeidsoppgaver vil i første rekke være å skaffe midler til drift av skoleskip, undervisningsmateriell og eiendommer, så
disse til enhver tid er i best mulig stand og egnet til sitt formål. Det søkes støtte fra både stat og fylker samt drives næringsvirksomhet
i form av cruisevirksomhet, kursvirksomhet og utleie for å skaffe resterende midler. Foreningen vil holde regelmessige
foreningsmøter, slik at medlemmene kan få ha den ønskelige kontakt med arbeidet.
Paragraf 2
Enhver som kan slutte seg til paragraf 1 og paragraf 3, kan bli medlem av USKF og skoleskipet Gann. For å ha stemmerett,
å den årlige kontingent være betalt innen forfall. Kontingent sendes ut i november med forfall 31. desember.
Paragraf 3
Unge Sjømenns Kristelige Forening og Skoleskipet Gann ledes av et styre på 6 medlemmer, med 3 varamedlemmer. 5 av medlemmene
velges av årsmøtet, og 1 av medlemmene velges av og blant de ansatte. Årsmøtets valgte styremedlemmer har funksjonstid på 3 år,
og de ansattes styremedlem har funksjonstid på 1 år. For å sikre kontinuitet i styret, går i hvert etterfølgende år hhv. 2, 2 og 1 medlem
ut av styret, og årsmøtet velger derfor også hhv. 2, 2 og 1 styremedlem hvert etterfølgende år. Hvert år velger årsmøtet 3
varamedlemmer, og de ansatte 1 varamedlem. Styremedlemmer kan gjenvelges etter en periode. Utgående styremedlemmer som har
vært i styret i to perioder kan ikke gjenvelges før etter ett år. Daglig leder har fast sete i styret uten stemmerett. Daglig leder fungerer
som styrets sekretær, og til styremøtene kan Daglig leder innkalle de ressurspersonene fra de ansatte denne måtte ønske. Styret
velger selv leder og nestleder. Daglig leder sammen med styrets formann og nestformann utgjør styrets arbeidsutvalg (AU). Rogaland
fylkeskommune har rett til å oppnevne en -1- representant for å være til stede i styret dog uten stemmerett. Videre har en - 1representant fra: Undervisningspersonell, øvrige ansatte og elevrådet rett til å være representert i styret dog uten stemmerett.
Til styret kan det kun velges personer som bekjenner seg som kristne, og som vil gjøre en tjeneste for Kristus. Alle avgjørelser i styret
fattes med simpelt flertall. I tilfelle stemmelikhet, har styrets leder dobbeltstemme. Hvert år velges en valgkomite bestående av 3
medlemmer hvorav 2 velges av årsmøtet og 1 av og blant styrets medlemmer. Valgkomiteen gir innstilling om kandidater til
styremedlemmer og varamedlemmer til årsmøtet.
Paragraf 4
Styret har også funksjon som skolestyre og forestår driften av Skoleskipet Gann. Styret fastsetter elevantall og hvilke linjer og
fagområder det skal undervises i. Styret skal påse at skolen drives etter den til enhver tid gjeldende læreplan som er fastsatt av
vedkommende departement. Undervisningen skjer for øvrig etter de retningslinjer som styret setter opp.
Styret disponerer de midler som staten yter til drift, vedlikehold og forbedringer på skipet og sørger for at alle offentlige tilskudd og
skolepenger kommer elevene til gode. Øvrige reparasjoner og utbedringer, utenom klassifikasjon og pålegg fra offentlige etater må
følge styrets prioritering og det økonomiske grunnlag for denne.
Styret har overordnet ansvar for alle tilsatte, ansettelser, beslutter eventuelle disiplinære tiltak, herunder suspendere, si opp og
avskjedige i henhold til arbeidsmiljølovens bestemmelser. Styret ansetter selv Daglig leder og fastsetter lønn for denne. Etter
gjeldende retningslinjer utarbeidet i delegeringsreglementet har Daglig leder ansvar for alle øvrige ansettelser.
Paragraf 5
Styret velger hvert år et turutvalg. Turutvalgets medlemmer har en funksjonstid for 2 år om gangen. Medlemmene kan
gjenvelges. Daglig leder har fast sete i utvalget. Utvalget velger selv sin formann. Styret fastsetter egen instruks for
Turutvalget.
Paragraf 6
Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mars måned, hvor styret legger fram årsberetning og revidert regnskap. Årsmøtet
innkalles med minst 2 ukers varsel. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må innsendes til styret minst 1 uke før årsmøtet holdes.
Alle avgjørelser fattes med simpelt flertall, unntatt vedtektsendringer som krever 2/3 flertall av de fremmøtte medlemmene. I tilfelle
stemmelikhet, har styrets leder dobbeltstemme.
Årsmøte velger revisor for 1 år av gangen.
Paragraf 7
Dersom Unge Sjømenns Kristelige Forening og / eller skoleskipet Gann blir nedlagt, skal eiendeler og eiendommer som
USKF er i besittelse av, brukes til opprettelse av et fond der rentene av fondet skal brukes til støtte for kristen ungdom som
vil ta maritim utdanning. Til å bestyre dette fondet, oppnevner det bestående styret i USKF, før nedleggelsen, et styre for
fondet bestående av 3 personer som siden supplerer seg selv.
Sist endret på årsmøtet den 20.03.2019.
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