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Medlemmer:

Klubben har (pr. 31.12.2018) 36 betalende medlemmer, hvorav en er passivt medlem.
Frammøte på medlemsmøtene ligger på mellom 20 og 27. Dette er en liten økning fra
fjoråret. Det må vi si oss fornøyde med. Samhold og sosialt samvær bør fortsatt være viktig
prinsipper i klubben vår.

Medlemsmøter/arrangementer:

Vi har avholdt 8 styremøter og 9 medlemsmøter med variert program. I tillegg har vi hatt
dugnad og arrangementer samt årsmøte:
31. januar
10. februar
28. februar
21. mars
25.april
26. april
16. mai
18. mai
30. mai
13. juni
30. juli
04. aug
11. aug
29. aug
26. sept
01. okt.

Årsmøte
Årsfest Hotell Wassilioff Stavern
Medlemsmøte, arbeidsmøte med « Veien videre for Fokus Larvik».
Medlemsmøte med bowling på Mester’n.
Utkjøring av benker.
Medlemsmøte med Hederspris utdeling til Stein Olsen.
Gjennomgang av « Veien videre for Fokus Larvik».
Utkjøring av benker til Tjodalyng og Østre Halsen
Innkjøring av benker etter 17. mai
Medlemsmøte med foredrag av Alf Langseth om livet i Shipping.
Fokus Games på Vikerøya
Allsang på Bøkker´n
Allsang på Bøkker´n
Vakter for St. Veg.ves. Spregning av brua Eidet.
Medlemsmøte på Grand Hotel.
Medlemsmøte Grand Holtel. Foredrag Øyvind -Jensen.
Oslotur med Barnevernsbarn.

19.okt
25. okt
05. nov
28. nov
12. des
13.des
15. des

Bar hjelp til LHK Champions Leag. Geir Foss-P tok skjenkebevillingen.
Medlemsmøte Kon-Tiki med påfølgende LHK håndballkamp.
Innkjøring av benker. Pølser ble seervert av Kjell J Eftedal.
Medlemsmøte hos Bilservice. «Ny» energi for bil.
Guttas kveld på Bøkekroa
Juleball for unge, enslige innvandrere
Besøk hos «Elisabeths Jul» med barnevernsbarn

Årets medlemsmøter ble gjennomført etter planen, og vi gir ros til IPA for et godt og variert
program. Våre arrangementer ellers er preget av meget god dugnadsinnsats fra
medlemmene. Også våre damer fortjener en stor takk. «Nye ankommende medlemmer»
oppfordres til å spørre sine partnere om å stille til disposisjon for noe avlastning for noen av
damene som har bidratt i mange år.

Prosjekter:

Fokusbenkene er fortsatt klubbens hovedinntektskilde.
Det er solgt sponsorskilt for totalt kr 179 000. Dette er en liten økning fra fjorårets rekord!
En stor takk til alle sponsorselgere!
Vedlikeholds-/ malergjengen, som vanlig bestående av Ronny, Bjørn og Bård gjort en meget
god innsats igjen, slik at benkene var i skikkelig stand da ble satt ut på våren. Det tar 5 – 7
dagers arbeid for gutta. Stor takk til dere. Benkeskilt tas av Lasse M, vi takker så mye for
innsatsen.
Velstelt Larvik la ned i 2018 og utpekte Fokus Larvik til å overta deres midler, ca kr 50.000,-.
Dette er en stor ære for Fokus Larvik og vi vil i takknemlighet benytte midlene på best mulig
måte til alles beste.

Bøkkerfjellet/Allsangene:

Det er utført dugnad med klipping, rydding og pynting på området og noen reparasjoner.
Årets allsanger ble gjennomført etter mønster fra tidligere år. Begge arrangementet med
godt besøk.
Per Arne og hans «stab» har utviklet et meget effektivt system for rigging av telt, «kjøkken»,
stoler, bord og scene. Lasse M og hans medhjelpere sørger for at scenen blir skikkelig satt
opp og ned. Allsangen er avgjort en av årets høydepunkter for klubben!
Arrangementene i år innbrakte kr 57.673,-. Dette er vi svært godt fornøyd med.
Vi takker alle medlemmene som bidro med dugnad, og en spesiell takk rettes igjen til Per
Arne og Gunnar N.

FOKUS hederspris:
Hederspris kr 5.000 kr i 2018 ble tildelt:
*Stein Olsen – som privatperson og pensjonist for sitt engasjement for rydding av søppel i
naturen rundt Farris.
* Turid og Kåre Pedersen – for sitt «livslange» engasjement for ungdom.

Totalt delt ut kr 242.274,- i 2018. Det er delt ut over 13 år kr 1.873.359,Vi takker igjen Alf L for en fremragende innsats for alle transaksjoner, sjekker, kjøp, regnskap
og årsregnskap for 2018.

Andre ting:
* Grasrotandelen innbrakte i 2018 kr 3.546,-.
* Klubbens økonomi er som vanlig god!

Ved årets slutt:

Styret takker for et nytt, godt år i klubben, og for gode prosjektinntekter i år igjen!
Vi har også i år oppnådd meget god pressedekning for flere av våre
prosjekter/arrangementer, og vi får stadig tilbakemeldinger om vårt gode omdømme i
lokalsamfunnet. Presseansvarlig Kjell Johnny Eftedal takkes for ypperlig kontakt med media.
Presidenten benytter anledningen til å takke styret for et meget godt samarbeid og sender
en stor takk til medlemmene for deres aktive og gode engasjement det siste året!
Et samlet styre sender også en stor takk til alle medlemmene for god deltagelse i Fokus sine
aktiviteter og takker spesielt vår kjære President Rune W. for å føre en fjellstø og koselig
ledelse kultur, både på styre- og medlemmøter for 2018 og i hans periode som President.

Larvik – 30. januar 2019 – Ole G Strand (sekretær Fokus Larvik )

