40/11 STYRES AK – SETESD ALSB ANEN
Går til
Styrets medlemmer

Styremøte
30 august 2011 - Odderøya

Saksbehandler

Saksfremlegg
Status VAM Setesdalsbanen pr 23 august 2011:

Rutekjøring har vært gjennomført hver søndag fra 12. juni med tre avganger pr dag.
Siste rutekjøring vil være søndag 28. august. Årets sesongavslutning markeres med
arrangementet ”Strøm, damp og gamle kjøretøy”, et samarbeidsarrangement med
Agder Energi som har ”åpen kraftstasjon” på Nomeland og SAMSØR som stiller med
veteranbusser på Røyknes for å transportere besøkende mellom Nomeland og Røyknes.
Denne dagen vil også gjennomføres som Stordriftsdag hvor det i tillegg til ordinær rute
med damptog kjøres motorvogn og godstog; totalt 9 avganger fra Grovane stasjon.

Charterkjøring startet opp 16. mai. Fram til uke 34 har det kjørt 23 chartertog. De fleste
charterkjøringene har vært for utenlandske cruiseturister.

Selv om sommersesongen avsluttes 28. august er det fortsatt kjøring utover høsten.
Uke 31 er det kjøring og undervisningsopplegg for 8. trinn i regi Den Kulturelle
Skolesekk i Vest-Agder. Det er også bestilt 4 kjøringer fra cruiseoperatører ut over
høsten.

Til nå har det vært 15.458 enkeltreisende med Setesdalsbanen. Til sammenlikning var
det totalt i fjor 12.103 enkeltreisende.
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Som tidligere år har det også 2011 vært utfordringer med å få bemanning av togene på
plass, men det har så langt ikke vært kanselleringer av kjøringer. Men utfordringen
med bemanning blir større ut over høsten, blant annet er det pr dato ikke bemanning til
alle togene som skal kjøres i forbindelse med Den Kulturelle Skolesekk i uke 31.

Oppsigelse: Mangeårig sekretær / konsulent har sagt opp sin stilling og har siste
arbeidsdag 23. august. Driftsbestyrer har sagt opp sin stilling og har siste arbeidsdag
31. oktober. Dieselansvarlig har sagt fra seg sitt verv fra 1. september

Forslag til vedtak:
Styret tar saken til orientering.

Vedlegg

Vest-Agder-museet IKS
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