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   Oslo Akershus 
Bonde- og Småbrukarlag

 

Årsmelding 2021



Fremsidebilde viser Tore Berger under markeringen til NBS mot stortinget sin  behandling av jordbruket.

            

        Program årsmøte.
 Tirsdag 8. Mars kl. 19 Fenaknoken.    

               

Kl.19.05 – 19.15           Åpning og registrering.

Kl.19.15 – 20.15           Årsmøtesaker.
- Godkjenning av innkalling og saksliste.
- Valg av møteleder og møte referent.
- Valg av to til å skrive under referat.
- Årsmelding 2021
- Regnskap 2021
- Arbeidsplan og budsjett 2022/2023
- Innkomne forslag.

Valg.  

KL.20.15 – 20.20        Matpause bufe.

Kl. 20.20 – 21.30        Jamstilling når?
         Leder Marius Andresen inleder
         Leder i NBS Kjersti Hoff  fortsetter.

Kl.21.30 – 22.00 Forsikringsavtalen vår med Gjensidige.
V/ Landbruksansvarlig Anne Thorine Brotke fra Gjensidige. 

     
Det kan komme noen endringer i oppsettet. 

Møteslutt.



Lederen har ordet.

Nytt år, nye muligheter. 
2021 ble som året før helt andreledes. Vi får sette vår lit til 2022. På vei inn i dette året har vi
ny regjering, en regjering som viser tegn på mer landbruksvennlig politikk. Nytt for året er 
også et opprør, et bondeopprør. Slike opprør har en tendens til å renne ut i sanden, men 
bondeopprøret har fått respons. Ikke så rart, kravet er enkelt. Matprodusenter må få bedre 
betalt. Regnstykket må settes opp på nytt, og landbruket må få sin del av kaka. Det har Norsk
Bonde og Småbrukerlag ment lenge. Nå opplever vi at vårt ønske om levende bygder støttes 
av flere. På mange måter er bondeopprøret er politisk seier for oss i NBS. Lokalt i 
fylkeslaget har mye gått etter kjente stier. Vi deltar i møter internt i NBS, vi er med i 
høringer og møter regionalt. Rekruteringen til laget kunne vært bedre, men antallet 
medlemmer er stabilt. I år har vi som mål å få i gang et lokallag på Landbrukshøyskolen, Ås
og i Eidsvoll. Styret har også som mål å få opp aktivitet på lokalt plan. Det er litt av en 
oppgave, for det er langt mellom årsmeldinger og valg. Mye informasjon har gått tapt, 
oppgavene er mange. Nettopp derfor er aktive medlemmer viktige. Så derfor blir vår felles 
utfordring : aktivitet. Fylkeslaget har god økonomi, og et styre som mer enn gjerne vil bidra. 
Vår utfordring er todelt, det ene er økt aktivitet på lokalplanet, det andre er støtte og bidrag 
fra fylkeslaget.  Sammen kan vi få til mye, til glede og nytte – og jeg tror det nytter.

Leder Marius Roer Andresen.



LOKALLAG I OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Adresseliste pr. 1. mars 2022

LOKALLAG Leder/kontaktperson Adresse Telefon

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

Niskinnveien 47,
3538 Sollihøgda

970 27 933 

Eidsvoll BS              
Kontaktperson.

Marius Roer Andresen
marius.roer@gmail.com  

Ulvinmyravegen 464
2092 Minnesund

970 84 134

Nedre Romerike BS Vakant

Feiring BS Vakant

Hurdal BS Arnt Olaf Rønning
wironning@gmail.com

Garsjøvegen 20
2090 Hurdal

911 57 741 

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

Svelle , Torstuvege 124 
2150 Årnes 

988 62 632

Sørkedalen BS Lillann Elisabeth Berger    
lil-e-be@online.no

Ospeskogveien 4
0758 Oslo

915 73 702

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, 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. 
osloakershus@smabrukarlaget.no . Dere finner oss også på facebook hvor vi er mest aktive.
https://www.facebook.com/groups/440323026042733/ 

Fylkeslagets adresse:  
Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag

Co. fylkessekretær Svein Kåre Eggebø, Tlfnr. 94 80 75 35
E-post: osloakershus@smabrukarlaget.no

Spektrumveien 3, 0666 OSLO 

Medlemstall desember 2020 var 216stk. I 2021 var vi 215 stk.

mailto:marius.roer@gmail.com
https://www.facebook.com/groups/440323026042733/
mailto:osloakershus@smabrukarlaget.no
http://www.smabrukarlaget.no/
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STYRET I  OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 2020/2021

Leder Marius  Røer Andresen Eidsvoll BS

Styremedlem - Nestleder Gudbrand Bræk Eidsvoll BS

Styremedlem - Studieleder Jo Arne Ødegård Asker & Bærum BS

Styremedlem - Kasserer Tore Berger Sørkedalen BS

Styremedlem Magne Stenersen Eidsvoll BS

1. vara Mina Lisa Schou Eidsvoll BS

2. vara Ketil Jørstad Asker & Bærum BS

3. vara        Unni Brattås Andresen Eidsvoll BS

Regnskapsfører Axel Horn. 
Revisorer: Valgkomite: 
Kjell Burås, Hurdal BS Leder. Ketil Meldvoll
Thorolf Holter, Hurdal BS           

AKTIVITETER OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG FOR
PERIODEN APRIL 2021 - MARS 2022

    Referat fra fylkesårsmøte via telefonmøte 

Tirsdag 25. Mai kl. 19           

Desse Møtte : 

Anders Norstad NBS
Jo Arne Ødegaar A&BBS/OABS
Ketil Jørstad A&BBS/OABS
Marius Røer Andresen EBS/OABS  
Gudbrand Bræk EBS/OABS
Mina Lisa Schou EBS/OABS
Tore Berger SBS /OABS
Ketil Melvold HBS/Valgnemda
Lillan Berger SBS
Svein Kåre Eggebø SBS/Fylkessek.

Kl.19.00 – 19.15         Åpning og registrering.  Det ble krøll på påloggingen og derfor 
          kom vi ikke i gang før kl. 19.30



Kl.19.30 – 20.15         Litt fra forhandlingene og hvordan blir          
         veien videre for NBS.         
         V/ Ny generalsekretær Anders Nordstad.
          Anders åpnet med å fortelle om sin allsidige bakgrunn og gjøremål. 
          Både internasjonalt og her i landet. Der ble stilt spørsmål fra Marius 
          og ifra Ketil J. Videre så fortalte han i fra forhandlingene. Vårt   
          utgangspunkt og hva som ble felles krav til staten og at de var i    
          sonderinger med staten før de gikk til brudd. Både Marius, Ketil J og 
          Gudbrand hadde ordet etter innlegget.

Kl.20.15 – 21.00          Årsmøtesaker.
- Godkjenning av innkalling og saksliste. Ble godkjent. 
- Valg av møteleder og møte referent. Marius møteleder     

Svein Kåre referent.
- Valg av to til å skrive under referat.  Jo Arne og 

Gudbrand 
- Årsmelding 2020 Ble gjennomgått og godkjent.
- Regnskap 2020 Ble gjenomgått og godkjent.
- Arbeidsplan og budsjett 2020/2021 Forslag der blir 

markeringer foran stortinget 16. juni da stortinget skal 
behadle jordbruksoppgjøret.  Skal vi feire bursdagen 
21.juni så må styre bestemme det.  Videre til budsjettet. 
Støtte til Naturbruksaliansen på 5000 kr. er ikke tatt med 
i budsjettet, så riktig sluttsum blir koriget til ett 
underskudd på 3000 kr. Budsjettet ble godkjent med 
denne endringen.

- Innkomne forslag. Her var ingen innkomne forslag.
- Valg av rep. til representantskapet. Leder valgt. 

Valgkomiteens innstilling Ketil tok valgene.

- Leder. Innstilling.

- Marius Røer.  Andresen  EBS Gjenvalg 1 år. Valgt 

- Styrererep:   

- Jo Arne Ødegaard A&BBS Ikke på valg

- Tore Berger, SBS Ikke på valg

- Magne Steneresen, EBS. Gjenvalg 2 år. Valgt

- Gudbrand Bræk, EBS Gjenvalg 2 år. Valgt



- Varamedlemmer:

- Mina Lisa Schou, EBS Gjenvalg 1 år. Valgt

- Ketil Jørstad, A&BBS Gjenvalg 1 år. Valgt

- Therese Andresen, EBS Gjenvalg 1 år. Valgt 

- Revisorer:

- Thorolf Holter, HBS Gjenvalg 2 år. Valgt

- Kjell Johan Buraas, HBS Ikke på valg 

Ny valgnemnd velges av årsmøte. 
Ketil Melvold sa seg villig til å sitte forsatt og han fikk 
fullmakt til å spørre andre om hjelp.

Rett referat. 

                      Jo Arne Ødegaard                            Gudbrand Bræk

           Møte sluttet kl. 21.45   

Bilde ifra aksjonen etter bruddet I jordbruksforhandlingene fra huset til Jo Arne.



Sammendrag av året i Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag. 
Det andre spesielle Corvid 19 året ble en fortsettelse i 2021 og igjen helt annerledes enn 
hva vi hadde forventet. 
Styremøtene har vært holdt hos fylkessekretær med forskjellig oppmøte og telefon 
styremøter, når smitten ble problem.  Styre avholdt ett møte på Fenaknoken før jul. 
Fylkesårsmøte ble avholdt som telefon møte. Men landsmøte ble igjen avholdt på 
Gardermoen. Hvor vi deltok med ungdoms utsending og lokallags utsendinger. Pluss 
Gudbrand tok seg av «Smaken av Oslo Akershus». Styret har behandlet 54 saker i 
meldingsåret.  Det ble heller ikke arrangert kuslippet på Kongsgården dette året.  
Fylkesleder Marius og sek. har deltatt på representantskaps møter og div. Telefonmøter 
via Teams.  Fylkesleder og sek. har deltat hos Statsforvalteren i forbindelse med Viken 
innen RMP. Vi har også deltatt på Teams møte med Innovasjon Norge. Vi hadde 2 
uttaler til landsmøte, en fra Sørkedalen BS, se på side 9. Og en om «Fyrtårn» begge ble 
vedtatt. Vi deltar også i Landbruksrådet Øst som i år ikke har hatt fysisk samling.
Marius er fylkets  kontaktmann vedrørende Rovdyr. Tore er jurymedlem for 
Bedriftsutviklingsprisen  2021 i Viken og Oslo Akershus. Han er også med i en 
referansegruppe for økologisk handlingsplan i Oslo og Viken . Jo Arne 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 

Leder i Asker & Bærum BS Ketil Jørstad

https://www.facebook.com/groups/4403230260427


«Når det offentlige banker på døren».
Riving av strømledningen mellom Ultvedt og Smestad

Statnett har innhentet konsesjon om riving av 132kv Ultvedt- Smedstad, deres referanse 202004896-60. 

Denne linjen passerer gjennom Sørkedalen. Det ble gitt en midlertidig ekspropriasjon av 6 arealer hos 
grunneiere i Sørkedalen til rigg for demontering og mellomlagringsplass for master og ledning. 
Ekspropriasjonen skjedde uten at grunneierne ble underrettet om det. Disse ekspropriasjonene skjedde 
utelukkende på fulldyrket mark hvor det skal dyrkes mat. I informasjonsbrevet fra Statnett sto det ingen ting 
om ekspropriasjon av fulldyrket mark til anleggsområde. Det er trist å se at Statnett har så lite respekt for 
fulldyrket mark som benyttes til dyrking av mat. Grunneiere har sendt inn klagebrev i juni og august både til 
Statnett og NVE uten at de har tatt seg tid til å besvare disse henvendelse.
I Sørkedalen er det 5 til dels store parkeringsplasser og i Marka er det flere egnede velteplasser som må kunne 
benyttes. 
Statnett og NVE viser liten respekt for dyrket mark. For ordens skyld kan vi opplyse at Sørkedalen er en del av 
Utvalgt kulturlandskap for landbruket (UKL). Statnett og NVE fremstår som meget lite miljøvennlige og tok 
ikke jordvern på alvor.
Vi ba Landsmøte i Norsk Bonde og Småbrukarlag fremme denne saken med aktuelle myndigheter som en 
prinsippsak at fulldyrket mark ikke skal benyttes til anleggsområder.
Samtidig må det opplyses at flere av gårdene også har renseanlegg med spredegrøfter/avløpsledninger. Dette er
pålagt av Oslo vann og avløp. I tillegg kommer dreneringsledninger fra hus og jorder. 
Vi i Sørkedalen har tatt dette opp med Landbrukskontoret i Lørenskog, Oslo og Rærlingen. I brev til NVE 
setter de seg sterkt imot å benytte fulldyrket mark til rigg og lagringsplass. 
I oktober 2021 trakk Statnett tilbake søknaden om ekspropriasjon av de fulldyrka mark. De informerte om dette
på et informasjonsmøte 9. november 2021 i kirkestuen. Et av jordene til Løvenskiold ble beholdt til 
mellomlagring i nødstilfelle.

Nå ser vi fram til at Statnett starter opp og blir ferdig med riving av denne strømledningen.

Dette viser at det hjelper å stå på. En spesiell takk til Sørkedalen Bonde- og Småbrukarlag.



Bedriftsutviklingsprisen for Viken og Oslo 2021.

Vinneren i Viken er Nedre Skinnes Gård.
I bygda under Norefjell, idyllisk langs Krøderfjordens grønne bred, ligger Nedre Skinnes Gård. Der vil de det

beste for klima, dyrevelferd og sosiale medier.

Fra venstre  Live og Kristoffer Svalastog Skinnes. IN.Kristin Willoch Haugen

Juryens begrunnelse for tildelingen

Vinneren har fokus på bærekraft og sirkulærøkonomi. At de har mange ben å stå på, og i stor 
grad tar hånd om hele verdikjeden selv, er med på å sikre den økonomiske veksten.
De er fremoverlente og ser stadig etter nye muligheter. De benytter ny teknologi, skaper 
kortreist omsetning av produkter og tjenester og er en positiv bidragsyter til lokalmiljøet. De 
knytter tettere bånd mellom landbruket og resten av samfunnet.

Gjennom sin aktive profilering og synliggjøring er vinneren en viktig omdømmebygger for 
landbruket, både det tradisjonelle og tilleggsnæring, noe som skaper stolthet og sysselsetting.
Vinneren er et godt eksempel på en tradisjonell landbruksvirksomhet som gjennom nytenking, 
kvalitet i alle ledd og hardt arbeid har bygget opp en robust og bærekraftig virksomhet.
De har høye ambisjoner, og har uttalt at de vil bli best i verden på klima, dyrevelferd og sosiale 
medier!



Bedriftsutviklingsprisen i Oslo 
Vinneren er Gruten AS

Gruten er en fremtidsrettet og lokalt forankret virksomhet som skaper nye verdier av byens 
kaffeavfall! Med Oslos sorte gull som råstoff tilbyr vi spennende produkter og bidrar til økt 
kunnskap og bevissthet om kaffegrut som en nyttig ressurs.

Ved hjelp av HurtiGRUTEN, vår spesial designede transportsykkel bruker vi pedal og elkraft, 
og en god dose kaffeenergi til å samle inn byens kaffegrut. På Gruten gård forvandler vi denne 
fantastiske og nesten ubrukte og ressursen til innovative.

Juryens begrunnelse for tildelingen
Årets vinner i Oslo er en pionérbedrift på sitt område, de går foran og viser vei og setter det 
grønne skiftet og et sirkulært samfunn ut i praksis. De har gjennom flere år bygget opp en unik 
bedrift som setter gjenbruk av ressurser i fokus. Kaffegruten, «det nye sorte gullet», er kjernen i
virksomheten. Bedriften er innovativ og kreativ, og tilbyr en diversifisert plattform av 
produkter og tjenester; såpe, sopp, kitt og workshops. De har fokus på å drive bærekraftig – 
sosialt, miljømessig og økonomisk.
Konseptet er et godt eksempel på mangfoldet i det urbane landbruket, og vinneren følger opp 
regjeringens nye nasjonale strategi for urbant landbruk. 

De tar seg av hele verdikjeden selv. Gjennom sin profilering og originale branding er vinneren 
en viktig omdømmebygger og rekrutteringsarena for utnyttelse og gjenbruk av ubrukt avfall på 
en forbilledlig måte. De inspirerer og bidrar til satsing på avfallsprodukter, de har et stort 
potensiale og skaper stolthet og sysselsetting innenfor urbant landbruk.
Vinneren har fokus på bærekraft og utnytter markedsnærheten ved at de hele tiden ser etter nye 
muligheter og benytter seg av kortreiste ressurser. De er en positiv bidragsyter til lokalmiljøet.



Kulturlandskapsprisen 2021

Landbrukskontoret for Oslo, Lørenskog og Rælingen har tildelt kulturlandskapsprisen til
«Hestejordet».

Årets jury bestående av representanter fra landbruksnæringen og kommunene fra de tre 
samarbeidende kommuner, har valgt å tildele kulturlandskapspris for 2021 til 
«Hestejordene», et samarbeidsprosjekt mellom Sandås vel, Lillomarkas venner og Alna 
ridesenter. 

Hestejordene er et område i skogen mellom Rødtvet og Linderud i Oslo. Jordbruket i dette 
området tok slutt på 1960-tallet, da Rødtvet og Linderud ble bebygd. Sandås vel og 
Lillomarkas venner har siden 2001 holdt hestejordene og skogen omkring i hevd for å 
beholde området attraktivt for lokalbefolkningen, samtidig som naturmangfold og 
kulturminner er ivaretatt. Hester fra Alna ridesenter settes ut på beite hver sommer for å 
begrense gjengroingen av disse arealene.



Vindmøller og arealbruk.

Vindkraft har i de senere år blitt en mer og mer vanlig måte å utnytte naturkreftene på. Det har dukket 
opp vindmølleparker både her og der, først mest langs kysten, men nå mer og mer i innlandsområder. 
Til å begynne med ble denne typen kraftutbygging ansett å ha liten innvirkning på lokalmiljøet, men 
ettersom flere slike parker er blitt satt i drift, ser man at denne formen for energiproduksjon også 
påvirker miljøet. Med støy og giftig avfall fra slitasje på vingene. Særlig på de anleggene langs kysten 
ser man at store fugler stadig blir offer for de roterende møllevingene og det påstås at insekter, som jo 
også er en viktig del av faunaen, blir massakrert i hopetall av disse gigantiske «fluesmekkerne».

Nå må det etter denne innledningen presiseres at NBS ikke er dedikert motstander av vindkraft eller 
andre former for kraftutbygging, men det er noen aspekter her som bekymrer oss.

Vindmøller, eller vindturbiner som vel er den riktige betegnelsen, plasseres vanligvis på åskammer 
eller lignende høydedrag. De har derfor ingen eller liten konflikt med dyrka mark. I tillegg er 
fotavtrykket til hver enkelt mølle relativt beskjedent.
Det er andre, mer «sekundære» ting som kan skape problemer. Først, det må bygges en omfattende 
infrastruktur i området, slik som veinett mellom alle møllene, og da det ofte er 20 eller flere møller i en
vindpark blir det et omfattende veinett. Det må også legges kabler fra hver enkelt vindmølle til en 
sentral trafostasjon og derfra høyspentlinje ut av området. Kablene blir vanligvis nedgravd men 
kabelgatene må i hvert fall til en viss grad holdes frie for vegetasjon slik at ikke røtter fra store trær 
kan skade kablene. Om mulig bør kabler graves ned under veinettet der forholdene ligger til rette.
Men det etter vårt syn største problemet er at vindmøller anses som farlige å ferdes i nærheten av, 
særlig om vinteren p.g.a isnedfall, så en utbygger kan finne på å gjerde inn hele vindparken eller et 
større område rundt hver mølle for å hindre ferdsel. På et stort anlegg kan dette dreie seg om et areal 
på flere kvadratkilometer! 
Inngjerding vil naturligvis også hindre tilgang for beitedyr. NBS har som et uttalt mål at vi skal bruke 
utmarka mest mulig effektivt til beitebruk. Man har allerede en del konflikter med hytteeiere som 
gjerder inn tomtene sine, men dette blir småsaker  hvis dette her blir en realitet.

Det må presiseres overfor vindkraftutbyggere at vindkraftanlegg i beiteområder ikke må gjerdes inn 
men heller skiltes tydelig om at ferdsel medfører fare og skjer på eget ansvar.
Det legges allerede beslag på store landområder til infrastruktur slik som veier osv. og man må forsøke
å ikke gjøre disse større enn nødvendig.

Jo Arne Ødegaard



Studiearbeidet ved studieleder Jo Arne Ødegaard.

Det ble gjennomført 1 studiering, den sedvanlige om jordbruksforhandlingene. Men pandemien
satte en stopper for fysisk frammøte, så den ble gjennomført som selvstudium hvor vi hver for 
oss leste en avtalt del i studieheftet og hadde så en rekke telefonmøter hvor vi gikk gjennom 
spørsmålene.Innspill til jordbruksforhandlingene ble levert innen fristen. 

Godtgjerdsler.

Fylkessekretær, Svein Kåre Eggebø, blir lønnet med kr. 1200,- pr. mnd og får kr. 3500,- 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 ført av Axel Horn i sammen med 
Ketil Jørstad.

Revisjon.

Nannestad 3. mars 2022

Kjell Burås og jeg har i dag gjennomgått regnskapet for Oslo Akershus Bonde-og Småbrukarlag for 2021. Det
ble gjort på Teams, sammen med regnskapsfører Ketil Jørstad, som gikk gjennom bilag og rapporter sammen
med oss. Det ser greit ut , og vi vil med dette godkjenne regnskapet. Mvh Henry Thorolf Holter

Hurdal 3. mars 2022

Jeg bekrefter at jeg sammen med Thorolf Holter og regnskapsfører Ketil Jørstad har gått gjennom regnskapet
for OABS i dag og at vi godkjenner regnskapet. Mvh. Kjell Johan Buraas



Oslo og Akershus Bonde- og Småbrukarlag
Regnskap 2021 budsjett 2022
Inntekter Budsjett 2021 Budsjett 2022
Medlemskontingenter
Tilskudd sekretær
Tilskudd fra Gjensidige
Div.inntekter (Smaken av Norge m.fl.) 825,-
Annonse støtte
Prosjektstøtte Samarbeidsrådet Øst 
Studieforbundet
Møtetilskudd
Salgsinntekter

Sum Inntekter

Utgifter Budsjett 2021 Budsjett 2022
Faste lønninger
Honorar leder
Arbeidsgiveravgift
Kontorleie
Kontorrekvisita/avis 644,-
Vedlikeholdsavtale regnskap
Telefon 736,-
Porto 500,- 500,-
Kjøp/Kostnader Campingvogn 500,- 500,-
Øreavrunding -2,-
Annonsering
Profilering
Møteutgifter
Godtgj. Regnskap 0,-
Landsmøteutgifter
Forsikringspremier 679,- 650,- 662,- 650,-
Støtte til NBS, kontigent Naturaliansen
Kontingent for æresmedlemmer
Diverse kostnader, gaver, blomster 202,- 70,-
Annen renteinntekt 0,-
Purregebyr, kunder 0,-
Renteinntekter -11,- 0,-

Sum utgifter

Resultat 633,-

Balanse
Eiendeler 31/12-2021 Debet Kredit
Eidsvoll Bonde- og Småbrukarlag
Fordring NBS
Bankkonto 9365 16 20749 bedriftskonto
Bankkonto 9365 16 20757 skattetrekkskonto 843,-
Egenkapital og gjeld 31/12-2020
Egenkapital 
Skyldig forskuddstrekk (nov/des 2020) 360,-
Skyldig arbeidsgiveravgift (nov/des 2020) 340,-
Skyldig lønn 216,-
Årets resultat overskudd

Sum

2 021 2 020 
29 943,- 30 000,- 31 030,- 30 000,-
35 000,- 35 000,- 35 000,- 35 000,-
9 675,- 10 000,- 9 699,- 10 000,-

2 000,- 2 900,-
5 000,- 2 500,-

1 500,- 1 600,- 3 600,-
3 200,- 2 000,- 3 500,- 2 000,-
7 500,- 2 000,-

85 318,- 85 500,- 83 654,- 86 000,-

2 021 2 020 
14 400,- 14 400,- 14 400,- 14 400,-

5 000,- 5 000,- 5 000,-
2 030,- 2 030,- 1 934,- 2 030,-

42 000,- 42 000,- 36 000,- 42 000,-
1 000,-

2 500,- 1 200,-
4 500,- 4 337,- 4 500,-

3 000,- 2 250,- 2 250,-
2 000,-
3 000,- 7 400,- 3 000,-

5 960,- 2 000,- 4 855,- 2 000,-

10 000,- 5 000,- 5 000,-
1 900,- 1 900,- 2 850,- 1 900,-
3 710,- 1 020,-

81 416,- 88 500,- 83 021,- 85 000,-

3 902,- -3 000,- 1 000,-

3 602,-
2 500,-

51 790,-

53 916,-

3 902,-

58 735,- 58 735,-




