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   Oslo Akershus 
Bonde- og Småbrukarlag

Årsmelding 2017
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Framsidebilde: Vi fra OABS på landsmøte minus Jo Arne.

          Program årsmøte.
Felles fylkesårsmøte med Østfold BS. Som er 100 år.

Lørdag 24. Mars kl. 10 

                   Folkvang grendehus Båstadveien 855 (Rv 22), Båstad.

Kl.10.00 – 11.00         Åpning med kaffe og registrering.

Kl.11.00 – 11.45         Ny landbrukspolitikk med molda som utgangspunkt.  
         V/Leder NBS Ann Merethe Furuberg

Kl.11.45 – 12.00 Forsikringsavtalen vår med Gjensidige 
v/leder OABS Marius R. Andresen.

Kl.12.00 – 12.15 REKO v/styremedlem OABS Magne Stenersen

Kl.12.15 – 13.00 Lapskaus - Utlodning

Kl.13.00 – 14.00 Årsmøtesaker.
- Godkjenning av innkalling og saksliste.
- Valg av møteleder og møtereferent.
- Valg av to til å skrive under referat.
- Årsmelding 2017
- Regnskap 2017
- Arbeidsplan og budsjett 2018/2019
- Innkomne forslag.
- Valg. 
- Alle fremmøtte medlemmer som har betalt kontiget, 

får tale og stemmerett. 

På grunn av matservering må vi ha påmelding innen lørdag 10. mars. 
Send mail til sveinke@getmail.no
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Lederen har ordet.

Mat i et evighetsperspektiv, sier NBS.
 En kunne tro at vi har god tid, jeg tror det haster. Vi må vekke de krefter som 
fremdeles er oppegående, de må vekkes med et brak. Folk sulter på vår klode, men 
vi her i nord kaster mat og snakker om overproduksjon. Det henger ikke på greip 
og er et overgrep mot klodens folk . Vi kan ikke være bekjent av en ordning der mat
kastes fordi den ikke passer inn i emballasjen eller at marked og industri ikke har 
lyst på varene, akkurat nå. Det er skammelig at vi lever godt med at andre dør av 
mangel på mat. Det er uhørt at gårder legges ned. Vesten og Norge må ta grep. 
Norsk mat må ut i verden, vi må også ta et globalt ansvar. Men, her til lands 
kjeppjages beitedyr inn på dyrket mark, her skal ikke natur høstes, bare vernes. 
Eu’s landbruk har tråkket opp en vei, mot stupet. Og Norge dilter etter. Eu’s 
landbruk er industri, gigantbruk. Dyrevelferd og kvalitet lider. Resistente bakterier
er et problem som bare vokser, likeledes bruk av antibiotika som for-tilskudd. 
Forurensningsproblemene og helseutfordringene lyser imot oss, men politikkere 
gir mer gass, «de er stokk blinde, med øynene på vidt gap». Småskala produksjon, 
basert på lokale verdier og resurser er ut. Mat reiser kloden rund, for å bli 
bearbeidet og transportert tilbake, som ferdig produkt. I en svensk kjøledisk fant 
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jeg kyllingfilet fra Kina. Norge importerer lam fra New Seeland og Australia. 
Gigantomani og marked er inn. Gårdene må bli lønnsomme sies det, men man 
tenker kun bedriftsøkonomi, ikke samfunnsøkonomi. 
Verden er et altfor viktig sted, til å overlate til økonomer. Nå må realistene på 
banen. De som ser realitetene i industrilandbruket, konsekvensene og 
skadepotensiale av en feilslått politikk.  
Landbrukets verdi er ikke aksjer, kroner og øre – det er mat og kvalitet, i hele 
verdikjeden. At noen i det hele tatt spør hva landbruk og mat koster er en skandale.
Norske landbruksvarer skal ikke på børs, men på middagsbordet. Nå må 
landbrukene som kan faget, kjenner naturen og skaper de virkelige verdier komme 
til orde. Vi må vekke de som egentlig er avhengig av landbruk og mat, folket. Vi 
med eget bruk klarer oss, det viser historien. Men andre dør uten mat – her og på 
resten av kloden. Kan vi være bekjent av det? Er det en slik løsning dagens 
politikkere vil ta med seg inn i «evigheten»? Skal nød og død, være virkemiddelet 
som holder industri og marked i live? Eier vi ikke skam i livet? 
Norsk Bonde og Småbrukerlag sloss for et variert og lokalt landbruk – det er vår 
politiske grunnmur og vårt håp. Jeg er evig takknemlig for det våre tillitsvalgte har
levert siste år, både varer fra gårdsbrukene og innsats i organisasjonen.

Leder 
Marius Røer Andresen 

Utsendingene til landsmøte i NBS. Fra venstre ungdomsutsending Emma Jensen, Magne 
Stenersen, Anett Møller Poulsen, Ketil Jørstad, Trude Thorkildsen Rokavam og Katrine Kinn.
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LOKALLAG I OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Adresseliste pr. 1. mars 2018

LOKALLAG Leder/kontaktperson Adresse Telefon

Asker & Bærum BS Ketil Jørstad 
ketil.jorstad@gmail.com

Niskinnveien 47,
3538 Sollihøgda

970 27 933 

Eidsvoll BS             
Kontaktperson.

Magne Stenersen
magne.stenersen@gmail.com

Sandergutua 54,
2089 Eidsvoll

900 74 110 

Nedre Romerike BS Vakant

Feiring BS Vakant

Hurdal BS  Anett Møller Poulsen
 anett.p@hotmail.com 

Rustadvegen  103  
2090 Hurdal 

456 34 341

Nes & Sørum BS Trude Thorkildsen Rokavam
ttrokvam@online.no

SVELLE, 
TORSTUVEGEN 124, 
2150 Årnes 

988 62 632 

Sørkedalen BS Tore Berger
tobe@online.no

Ospeskogveien 14.
0758 Oslo

22 49 91 92
907 55 491

FYLKESLAGET SINE  HJEMMESIDER
Disse kan dere finne på adresse:      http://www.smabrukarlaget.no     

der velger du fylkeslag “Akershus og Oslo“ i nedtreksgardinen. Her prøver vi å legge ut 
meldinger, referater, viktig informasjon, og alle pressemeldinger, åpne brev og høringsnotater. 
Årsmelding, regnskap og budsjett for hvert år blir også lagt ut her, slik at medlemmene kan lese
det der, eller laste det ned til sin egen pc. Den som ikke har tilgang til internett, kan kontakte 
fylkessekretæren og be om å få årsmelding med regnskap og budsjett  tilsendt i posten.  Her vil 
man også finne informasjon om og fra lokalaga som vil ha ut innformasjon. Så har du noe du 
vil vi skal publisere så sender du det som epost til fylkessekretærens e-post adresse. 
sveinke@getmail.no .  Dere finner oss også på facebook
https://www.facebook.com/groups/440323026042733/

Fylkeslagets adresse:  
Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag

v/ fylkessekretær Svein Kåre Eggebø, Spektrumveien 3, 0666 OSLO 
Mobil: 909 78 371  E-post: sveinke@getmail.no 

Medlemstall desember 2016 var 225 stk. 2017 var 224 stk. - 1 stk. 
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STYRET I  OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 2016/2017

Leder Marius  Røer Andresen Eidsvoll BS

Styremedlem - Nestleder Ketil Melvold Hurdal BS

Styremedlem - Studieleder Jo Arne Ødegård Asker & Bærum BS

Styremedlem - Kasserer Jorunn Sandbraathen Sørkedalen BS

Styremedlem Magne Stenersen Eidsvoll BS

1. vara Ketil Jørstad Asker & Bærum BS

2. vara Unni Brattås Andresen Eidsvoll BS

3. vara        Thorolf Holter Hurdal BS

Regnskapsfører Axel Horn. 

Revisorer: Valgkomite: 
Kjell Burås, Hurdal BS Leder.Jorunn Sandbraathen, Sørkedalen BS.
Thorolf Holter, Hurdal BS           Gudbrand Bræk, Eidsvoll BS                                         

Tone Bech. EBS

Salen ble pyntet av Jorunn Sandbraathen i år også – her fra åpningen .
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AKTIVITETER OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG FOR
PERIODEN APRIL 2016-MARS 2017

Referat  fra Årsmøte.
Sted hos NBS Akersgata 41 kl. 19.00

Program. 
1900 - 1910 Registrering.  Desse møtte.
Marius R Andresen EBS
Ketil Jørstad  A&BBS
Jo Arne Ødegård A&BBS
Trond Buttingsrud A&BBS
Gudbrand Bræk EBS
Jorunn Sandbraathen SBS
Magne Stenersen EBS
Tone Bech. EBS
Olaf Godli NBS
Knut Martin Glesne Gjensidige.
Tiril Barland  Akershus Venstre
Mikkel Øgrim Haugen  OsloRødt
Svein Kåre Eggebø Fylkesek og SBS

1910 - 2000 Årsmøtesaker.
Godkjenning av innkalling og saksliste. OK V/Marius. 
Valgt møteleder og møtereferent. Kjetil Jørstad.  Og sek. 
Valg av to til å skrive under referat.  Jo Arne og Jorunn. 
Årsmelding 2016 v leder, Godkjent. 
Regnskap 2016 v sek. Godkjent.
Arbeidsplan:  2017/2018 v.sek. Delta på kongsgården i mai, september og Småbrukarmarken i
Eidsvoll helst på høsten. Lokallag oslo/ytre enebakk. Feire Småbrukerdagen 21. juni hvert år. 
Vekke sovende lag og få til HMS møte på et gardsbruk.  
Budsjett 2017/2018 v.sek. Tatt til etteretning.

Innkomne forslag. Vi hadde ikke noen innkomne forslag. 
Trond Buttingsrud.  Tok opp problemet med dyr leiejord.  Siden alle har driveplikt bør de som 
ikke driver jorda si selv,  betale for at driveplikten oppfylles ved å få andre til å drive den for 
en.  Dyr leiejord er systemet snudd helt på hode.  
Forslag. Prøv å få inn noe om dette i uttalen til jordbruksforhandlingene. 

Valg. 
Valgnemda har bestått av:  Leder Trond Buttingsrud. A&BBS

Jorunn Sandbraathen SBS
Gudbrand Bræk EBS

Valget ble tatt  v/ Trond og Ketil i lag. Alle valg ble gjordt ved akklamasjon da ingen 
forlangte skriftlig valg og der ikke var andre forslag. 
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Forslag til styre 2017.
Marius R.  Andresen  EBS Leder.  på valg  valgt for 1 år.
Jo Arne Ødegaard A&BBS Ikke på valg
Jorunn Sandbraathen SBS Ikke på valg  
Ketil Meldvold HBS på valg valgt for 2 år.
Magne  Stenersen  EBS         Ny for 2 år valgt for 2 år.

Varamedlemmer:  Velges for 1 år.
 Ketil Jørstad, A&BBS på valg. valgt.
 Unni Brattås Andresen, EBS på valg. valgt.
 Thorolf Holter, HBS på valg. valgt.

Revisorer:
Thorolf Holter, HBS På valg             valgt.
Kjell Johan Buraas, HBS Ikke på valg 

Ny valgnemnd. 

      Jorunn Sandbraathen SBS for 1 år. ikke på valg.
      Gudbrand Bræk EBS valgt for 2 nye år. ikke på valg.
      Trond Buttingsrud  A&BBS går ut. på valg. Ny foreslås av årsmøte. 

Tone Bech EBS valgt for 3 år. 

Åpent møte om Dyrevelferd i et valgår og ny Gjensidige avtale.

Da Olaf Godli måtte nå ett tog så fikk han ordet først.
Kl.20.00 - 20.30
Generalsekretær NBS Olaf Godli tok for seg stortingets behandling av Landbruksmeldingen og
litt om årets Valg. Holdt ett grundig innlegg. Med fleire betenkeligheter og forklarte hva NBS 
stod for og gikk inn for.  

Kl. 20.30 -21.00  Gjensidige avtalen. V/Knut Martin Glesne.
Knut Martin holdt som vanlig ett klart innlegg om hvorfor Gjensidige sammen med NBS satser
på å sikre medlemmene våre og gi de gode medlemsfordeler som ofte betaler hele 
medlemskontigenten hos oss.
Så har man spørsmål om bank og forsikring ta kontakt med vår spesialist Svein Løken som 
nåes via tlfnr. 61 27 75 14   E-post sv.l@online.no  

Kl.21.00 - 22.00 Dyrevelferd i vid forstand hvor står partiene. 
Innledning v/leder OABS Marius R. Andresen. Marius ledet møte og lot politikkerene få bruke
tiden vi hadde til disposisjon og Ketil J. Trakk sitt innleg. Bier en samarbeidspartner til 
småbrukeren.
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Mikkel Øgrim Haugen leder Olso Rødt  Kom med mange gode innspill, og etterlyste innspill 
på rovdyr saken. Lokaldemokratiet må få større styring på dette. Men de hadde ikke vedtak på 
dette enda.  Er mot EU og EØS. 

Tiril Barland 3. kandidat Akershus Venstre fikk presentere hvor de står .
Grønne verdier skal lønne seg økonomisk og  vi må kunne drive jordbruk i hele landet. 
Tilrettelegge for både heltid og deltid. Mangfold og vil ha økologisk jordbruk, heller større 
prosentsats enn mindre. Venstre vil dreie mot mere dyrevelferd og at det skal lønne seg å drive 
riktig med respekt for dyra.  Jordværn veldig viktig, syntes kommunene lokalt ofte fikk for mye
makt til å bygge ned god matjord. Brukte Lørenskog som eksempel.  Ang. Ulvedebatten  som 
måtte komme, var hun lyttende og fikk mange gode innspill fra salen. 

I stede for diskusjon etter innspillene så ble det  diskutert under foredragene og Jo Arne, 
Marius. Ketil, Magne,  Trond , Gudbrand  og sek hadde ordet. 

Utlodning og hjemreise. Vi fikk inn 650 kr. på loddsalget.

Møte sluttet kl. 22

Rett referat: 
Jorunn Sandbraathen                             Jo Arne Ødegård. 

Styremøtene har vært holdt hos fylkessekretær med unntak av et som ble holdt på kontoret til 
NBS, før fylkesårsmøte. Det har vært avholdt  5 styremøter og styret har behandlet  38 
 saker i meldingsåret. Og vi har hatt ett telefonmøte med lokallagene og fadder i sentralstyre 
som da var Marielle.  Pluss vi har startet å feire “Småbrukardagen” bursdagen vår 21. juni. 
Fylkesleder Marius og sek. har deltatt på representantskaps møter og div. Telefonmøter. 
Jorunn, Marius, Jo Arne og sek. deltok på “Pulsfestivalen” på Eidsvoll med campingvogna. Det
ble årets Småbrukarmarken.  Vi deltok også under kuslipp på Kongsgården 7. mai, men 
familiedag i september ble det ingenting av. Leder og sek deltok på forsikringsamling og 
repskapsmøte i forbindelse med landsmøte til NBS på Gardermoen. Jorunn hadde igjen 
ansvaret for pyntingen av landsmøtesalen (se bilde) og vi deltok under «Smaken av Oslo 
Akershus». Marius sitter i RMP gruppa hos fylkesmannen og i en gruppe for vann og miljø 
”Leira prosjektet”. Marius er leder i Rovdyrutvalget sentralt hos NBS og har representert NBS
i møter med Miljø og Klima dep.  Pluss er med i et nyopprettet prosjekt som  tar for seg 
Bynært Jordbruk.  Tore Berger sitter i en gruppe med fylkesmannens landbruksavdeling. 
Jorunn er jurymedlem for Bedriftsutviklingsprisen  2017 Oslo Akershus. Trond Buttingsrud 
sitter i styret til Stiftelsen Smebøls Landbrukslegat. Laget har en campingvogn som brukes til å 
aktivisere fylkeslaget og lokallagene, pluss den kan nyttes av medlemmene. Vi har levert uttale 
til jordbruksforhandlingen til forhandlingsutvalget i NBS. Styret har bestemt å bruke avisa 
Bonde- og Småbruker og Internett som informasjonskanal for laget. Du finner oss også på 
Facbook.  https://www.facebook.com/groups/4403230260427
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Studiearbeid
Vi hadde en studiering om jordbruksforhandlingene 2017 og leverte uttale 
til forhandlingsutvalget i Norsk Bonde- og Småbrukarlag. Vi har også laget studiering på 
“Varmt arbeid”. Som nå er påbudt, hvor medlemmene våre kan spare mye penger på å ta kurset
hos oss. Videre vil vi ha studiering på organisasonsarbeidet i organsiasjonen.

Studielederen vår Jo Arne hjalp til med lotteriet i landsmøte.

REKO 

REKO er basert på lukkede facebook grupper, hvor alle lokalmat produsenter kan 
selge sine egne produkter og kunder kommenter innlegg / salgsannonser med en 
bestilling, og produsent og kunde møtes på et tidspunkt på samme sted, en 
utlevering varer alt fra 1/2 time til en 1 time. På denne måte kan kunde velge 
mellom alle lokalmat produsentene og få et bredt utvalg, og produsent kan bruke 
tiden sin hjemme på småbruket.

Da jeg kom over Thomas Snellman og hans REKO lansering i Finland, så pratet 
han varmt om en måte og få en så rettferdig betaling for produktet du selger som 
mulig, i tillegg så er alt av varene du tar med på en REKO  utlevering solgt, og 
dette betyr at svinnet vi hadde på markedsdager forsvinner helt, og det er ingen 
kostnader for og bli med så alle småbrukere og lokalmat prodenter kan bli med. Jeg
tok kontakt med Prosjektleder i MATNYTTIG i NBS,  Rebekka Bond og fortalte 
henne om REKO og de mulighetene som det kan bidra med, og sammen har vi 
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lansert REKO i Norge. Som småskala råvare produsent av bær, egg, grønsaker og 
kjøtt, som baserte seg på gårdsutsalg og facebook som markedskanal, så jeg etter 
en mulighet til og komme inn på markedsdager på tettstedet i området der jeg bor, 
men disse markedene er dessverre bare noen dager på høsten, og det er ikke ofte 
nok. Alternativet er bondens marked, og selv om bondens marked har en utmerket 
funksjon, så vil jeg annonsere med min egen logo og mine poser, og når det i 
tillegg er bindene og dyrt for en småbruker som meg, så hadde jeg ikke mulighet til
det. Så for mitt småbruk på Eidsvoll, Sander Nordstuen Gård, så vil vi nå selge 
andeler i vårt andellandbruk, ha gårdsbutikken oppe i sesong og selge varer via 
REKO dette er nå mitt og gårdens levebrød

Har du spørsmål eller vil starte egen REKO ring ta  kontak:   

Magne Stenersen Eidsvoll Andellandbruk Sander Nordstuen Gård, Sandergutua 54,
2080 Eidsvoll Tlf: 900 74 110   https://sandernordstuen.wordpress.com/

Bilde fra en utlevering fra høyre:.Oscar Lorenzon, Thommas Snellman, Rebekka 
bond, en dame, Bjørnstjerne Olavsbråthen (sansegården olavsbråthen og bror av   
frk. bond) Magne Stenersen og Vidar Grepperud
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Sommerstevne i Hurdal Bonde- og Småbukarlag.
Noen bilder fra sommerstevne , mye folk i strålende sol , på ett fint gårdsbruk i

Skrukkelia, over 300 møtte.
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Kuslipp kongsgården 7. mai.

 
Styre m/flere møtte mannsterkt opp til kuslippet på kongsgården. Her hadde vi 
diverse aktiviteter  som hesteskokasting, konkurranser m.m. Jorunn stod for deilige 
vafler  med syltetøy og saft til. Videre hadde hun honning, urter og urtesaft og 
diverse ting hun lager.  Vi delte ut bannere og  honningurt frø og fikk god  kontakt 
med folk.  

Småbrukarmarken Eidsvoll 17.juni. 
Vi møtte også mannsterke opp på Eidsvoll, Jorunn hadde med pølser og pinnebrød 
og vaffeljern som vi la på bålpanna. Vi hadde spørsmålsark og delte ut gevinster og
mange poster. Her var mange som tok en kopp kaffe og en prat om 
matvaresikkerhet m.m. I løpet av året har vi delt ut flere hundre poser med 
honningurt frø som er blitt godt mottatt.  Marius fikk gitt heftet vårt om rovdyr til 
leder i MDG Rasmus Hansson  og de ble nesten enige om bestandsmål for ulv.
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BU-prisen i Akershus ble i år tildelt Tomter Mais ved Ole Martin Tomter.
Juryens begrunnelse:

Årets vinner i Akershus oppfyller på en meget god måte kriteriene som er satt for prisen. Bedriften 
utnytter landbrukets og gårdens totale ressurser optimalt. Han har gjennom hard jobbing, sin evne til å 
tenke nytt og å være uredd, bygget opp en lønnsom virksomhet som satser på en mangfoldig og 
spesialisert produksjon i tråd med markedets behov. Vinneren utnytter sin markedsnærhet, leverer 
kvalitet i alle ledd og gode opplevelser til forbrukeren. Vinneren er et godt eksempel på 
næringsutvikling med lokal verdiskaping og sysselsetting, og han eren god representant for et 
innovativt og bærekraftig landbruk."

BU-prisen i Oslo gikk til Tåsen Microgreens AS, og ble mottatt av Christopher Rodriguez, som 
driver det sammen med kona Julie Kleiva.                                                                                 
Juryens begrunnelse:

Årets vinner i Oslo oppfyller på en god måte kriteriene som er satt for prisen, og er en verdig vinner. 
Vinneren er innovativ og de er pionerer innenfor urbant landbruk, både lokalt og nasjonalt. Det er 
positivt at produkter som tidligere ble importert nå produseres lokalt og at bedriften utnytter 
eksisterende lokaler som står ledige. Gjennom utvikling basert på høy fagkunnskap, forskning, ny 
teknologi og entusiasme har de på kort tid oppnådd gode resultater og aksept i markedet med sine 
kvalitetsprodukter. De har bygget opp et bærekraftig konsept som i fremtiden har et stort potensiale. "

Lønn og godtgjøringer:
Fylkessekretær, Svein Kåre Eggebø, blir lønnet med kr. 1200,- pr. mnd og får kr. 3000,- pr. mnd. til 
godtgjøring for kontorleie og dekking av internett oppkopling og printer/kopimaskin. 

Andre godtgjøringer:   For fylkesleder gis en godtgjøringen på kr 5.000. OABS dekker reiseutgifter og
km-godtgjøring etter NBS sin sats for tillitsvalgte på kr 2.50 pr km. Telefonutgifter til leder dekkes 
etter regning. Tillitsvalgte og fylkessekretær får dekket kjøreutgifter etter regning. Diettgodtgjøring 
utbetales ikke. Revisorer får dekket porto. Regnskapet blir kjøpt fra Axel Horn.

Revisjon av regnskapet.
Kommentarer vedr regnskap for Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag.                                              
Vi savner et nummerert bokføringsbilag, som ville gjøre det enklere å kontrollere den løpende 
bokføringa. Selve nummereringa fremstår som rotete og vanskelig å følge.                                              
Vi mener at på post 5 på regnskapsoppsettet bør det framgå at det gjelder Landsmøtet sentralt.              
Utbetaling til Kjetil Jørstad 26. des -17 a kr 3780,- finner vi ikke noe sted i regnskapsoppsettet.             
2 stk gavekort på vinmonopolet i forbindelse med lotteri på Årsmotet, er tydeligvis satt til kr 200,   
innbakt i møteutgifter i regnskapsoppsettet. I bilaget står det kr 300. Se bilag 25.                                    
Noterer en liten skrivefeil i forhold til kvittering fra Rema 1000 7. mars -17, vedr bilag 25.                   
Kvittering viser 587,08 . Bilag er ført som 589,08.   Regnskapet er ellers funnet i orden.                        

                                                                                                             
Nannestad 5. mars 2018.                                                                      

Thorolf Holter            Kjell J. Buraas
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Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag regnskap 2017
Budsjett Regnskap Budsjett

Inntekter 2017 2017 2018
Medlemskontingenter
Tilskudd sekretær
Tilskudd Gjensidige
Annonse støtte
Smaken av Norge
Prosjektstøtte Samarbeidsrådet Øst
Studieforbundet
Møtetilskudd
Lotteri Årsmøte 650,-
Campingvogm 500,- 500,-
Sum 

Kostnader
Aktivitet/innkjøp campingvogn
Annonser
Profilering
Porto 500,- 500,-
OABS Årsmøte
Møteutg.
Godtgj. Regnskap
Lønn Sekretær
Arb.g.avg.
Kontorleie
Honorar leder
Reisegodtgjørelse
Renteinntekter 0,- -20,- 0,-
 Renteutgifter (av aga) 82,-
Telefon
Kostnader Campingvogn. 
Kontorrekv.
Forsikring 600,- 628,- 600,-
Sum kostnader

Resultat (overskudd)

Balanse
Eiendeler: 31.12.2017 Egenkapital og gjeld:
Bankkonto 9365 16 20749 ### Annen egenkapital
Bankkonto 9365 16 20757 ### 842,00
Andre fordringer ### Skyldig forskuddstrekk

Skyldig arb.g.avg.
Årets resultat

Sum eiendeler ### Sum egenkapital og gjeld

30 000,- 41 672,- 30 000,-
30 000,- 30 000,- 30 000,-

9 000,- 9 073,- 9 000,-
2 000,- 2 000,- 2 000,-

3 000,-
15 000,-

1 500,- 1 600,- 1 500,-
10 000,- 2 000,- 10 000,-

1 000,- 1 000,-

84 000,- 104 995,- 84 000,-

1 000,- 1 000,-
1 500,- 1 313,- 1 500,-
2 000,- 2 000,-

1 390,-
1 000,- 4 833,- 1 000,-
5 000,- 3 396,- 5 000,-
5 000,- 5 000,-

14 400,- 14 400,- 14 400,-
4 000,- 2 030,- 4 000,-

36 000,- 36 000,- 36 000,-
5 000,- 5 000,- 5 000,-
1 000,- 1 000,-

2 000,-
2 000,- 2 000,-
1 000,- 1 000,-

80 000,- 71 052,- 80 000,-

11 915,- 33 942,64 4 000,-

49 522,59 -15 162,05

-1 260,00

-33 942,64
50 364,59 -50 364,69
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