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Forsidebilde er av Rakel Nystabakk, org. nestleder i NBS under årsmøte.

Program årsmøte.
Årsmøte 3. Mars 2012

på Felleskjøpet Agri BA på Kløfta.

Kl. 12:00 - 12:10 Registrering.
Kl. 12:10 - 13:00 Årsmøtesaker.

- Godkjenning av innkalling og 
saksliste.

- Valg av møteleder og møtereferent.
- Årsmelding 2011
- Regnskap 2011
- Arbeidsplan og budsjett 2012/2013
- Innkomne forslag.
- Valg. 
- Alle fremmøtte medlemmer som har 

betalt kontiget, får tale og 
stemmerett. 

Åpent møte:               Krise i matsikkerheten vår.

Kl. 13:00 – 13:45 Hva er galt med landbrukspolitikken vår?
V/ Espen Løkeland-Stai
Journalist og  medforfatter av boka:
“En Nasjon av kjøtthuer”, sammen med 
Svenn Arne Lie.

Kl. 13:45 –14:30 Hva er alternativet til dagens 
landbrukspolitikk. 
V/ Ann Merete Furuberg,
Leder Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

Kl. 14:30 – 15:00 Spørsmål fra salen.

    Utlodning av gaver til intekt for laget.  

– Hjemreise     -
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Lederen har ordet.

GODE MEDLEM.
Først vil jeg ønske alle velkommen til dette årsmøtet på Kløfta.

Vi har i år fått ei stortingsmelding om landbruket. Det er ei melding som 
sier mye om situasjonen i landbruket i dag, men lite om framtida. 
Det legges opp til økende matproduksjon for å holde følge med med 
økningen i befolkningen. Det står også at selvforsyningen er ca. 50 %. 
Da har de behandlet importert kraftfor som norskprodusert, noe som 
ikke kan være riktig.
For å øke produksjonen må all dyrka mark taes i bruk og lønnsomheten 
må heves. Jeg tror jordvernet er godt nok, men reglene må håndheves 
bedre av jordstyrene rundt omkring i landet, spesielt i pressområdene.
Da jeg overtok farsgården i 1971 var det 6 bruk i nabolaget med husdyr, 
men idag er det kun 2. Dette har mye med økonomi å gjøre, men også 
gjerder og utmarksbeite.
En ting er sikkert; mat må folk ha så bønder vil det bestandig bli bruk for.

Godt årsmøte!
Leder Trond Buttingsrud
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LOKALLAG I OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG

Adresseliste pr. 1. mars 2012

LOKALLAG Leder/kontaktperson Adresse Telefon

Asker & Bærum Anne E Juul Persbråten Persbråten 1340 Skui 67136052 
45167541 

Eidsvoll Juul Melvold
ingegard@c2i.net

Røslien  
2092 Minnesund

63968840
97514318

Feiring
Nedre Romerike 

Vakant
Vakant 

Hurdal Ketil Melvold
 k-melvol@online.no

Jeppedalsveien  5   
2090 Hurdal

63989568 
90683067

Nannestad Thorolf Holter
thorolf.holter@c2i.net 

Øyavegen 28
2030 Nannestad

63995745 
41906617

Nes & Sørum Arne Huser 
a-huser@online.no 

Ø Hagavei 
2150 Årnes

63903131 
90970533

Sørkedalen Tore Berger
tobe@online.no

Sørkedalen  819
0758 Oslo

22499192
907554

Fylkeslagets adresse:

Oslo Akershus Bonde- og Småbrukarlag
v/ fylkessekretær Svein Kåre Eggebø Spektrumveien 3, 

0666 OSLO Mobil: 909 78 371 Faks: 22 64 20 58
e-post: sveinke@getmail.no 

Medlemstall desember 2010 var 192 stk.
33 stk. nye inn,  34 stk. utmeldt i 2011 og vi er nå 191 medlemmer.

FYLKESLAGET SINE  HJEMMESIDER
Disse kan dere finne på adresse:    http://www.smabrukarlaget.no   
der velger du fylkeslag “Akershus Oslo“ i nedtreksgardinen. Eller velg 
fra kart.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 .
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STYRET I  OSLO AKERSHUS                         

BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 2009/2010

Leder Trond Buttingsrud Asker & Bærum BS

Styremedlem - Nestleder Ketil Melvold Hurdal BS

Styremedlem - Studieleder Jo Arne Ødegård Asker & Bærum BS

Styremedlem - Kasserer Jorunn Sandbraathen Sørkedalen BS

Styremedlem Juul Melvold Eidsvoll BS

1. vara Tore Berger Sørkedalen BS

2. vara Trude Thorkildsen Rokvam Nes & Sørum BS

3. vara Thorolf Holter Nannestad BS

Regnskapsfører Ellen Buttingsrud Asker & Bærum 
Gårdsregnskapslag 

Revisorer: Valgkomite:
Leif Røyse, Feiring BS Kjell Burås, Hurdal BS
Thorolf Holter Nannestad BS Jorunn Sandbraathen, Sørkedalen BS
                                                             

Rapport fra studieleder

Som studiering i 2011 valgte vi årets jordbruksforhandlinger.    
Man har som  vanlig tatt for seg jordbruksforhandlingene  2012. Det har 
samtidig vært anledning til å diskutere og lage innspill til 
forhandlingsutvalget sentralt i NBS.
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AKTIVITETER OSLO AKERSHUS BONDE- OG SMÅBRUKARLAG 
I 2011/2012 FOR PERIODEN APRIL 2011-MARS 2012

Referat årsmøte.
Årsmøte 12. Mars 2011på Felleskjøpet Agri BA på Kløfta.

Kl. 12:00 - 12:10 Registrering.

Trond Buttingsrud, Asker og Bærum BS og styret.
Thorolf Holter, Nannestad BS 
Jo Arne Ødegård, Asker & Bærum BS og styret
Jorunn Sandbraathen, Sørkedalen BS og styret
Ketil Melvold, Hurdal BS og styret
Kjell Burås, Hurdal BS og valgkomite
Tore Berger, Sørkedalen BS og styret
Lilland Berger, Sørkedalen BS
Trude Thorkildsen Rokvam, Nes & Sørum BS. 
Rakel Nystabakk. Org nestleder NBS.
Kari-Anne Aanerud. Landbrukets HMS.
Svein Kåre Eggebø, Sørkedalen BS. fylkessek.

Kl. 12:10 - 13:00 Årsmøtesaker.

Godkjenning av innkalling og saksliste. Til trass for miss under 
innkallingen vedrørenede annonsen i Bonde- og Småbruker  ikke hadde 
tatt med dato og klokkesett for møte i annonsen så fikk vi varslet de 
forskjellige lagene og innkallingen ble godkjent sammen med sakslisten.
Valg av møteleder og møte referent. 
Kjell møteleder. Svein Kåre sek. 
Valg av to personer til å skrive under på protokoll.
Jo Arne og Jorunn skriver under på protokoll..
Årsmelding 2010  v Trond   Godkjent.
Regnskap 2010 v/ Svein Kåre. Godkjent.
Spørsmål ang. Bankgebyr og dyrt regnskap. Regnskapet ble godkjent.
Arbeidsplan og budsjett 2011/2012
Spørsmål om å få med hestefolk. Og også få med flere på studieringer. 
Annonsere studieringer bedre. Også gi anledning for folk utenifra å delta 
på  styrets ring. Eller lage flere ringer. Få med ungdomen mer aktivt – gi 
dem ansvar.
Innkomne forslag. Vi hadde ingen innkomne saker.
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Valgkomiteens innstilling 2011

Valgkomiteen  for 2011 bestod av:                                                                       
Jorunn Sandbraaten.    Sørkedalen BS
Kjell Johan Buraas.   Hurdal BS
      
Styret:
Trond Buttingsrud     Leder                     Valgt for ett år
Ketil Melvold        Styremedlem ny 09       Valgt for to år      
Jorunn Sandbraaten Styremedlem Ikke på valg
Jo Arne Ødegård       Styremedlem   Ikke på valg            
Juul Melvold Styremedlem ny 10 Valgt for to år

Varamedlemmer:
1. vara Tore Berger Gjenvalgt, for ett år
2. vara          Trude Thorkildsen Rokvam Ny, valgt for ett år
3. vara Thorolf Holter Ny, valgt for ett år              

Revisorer:       
Leif Røise Ikke på valg          
Thorolf Holter   Gjenvalgt, for to år

Valgkomité:    
Kjell Burås ny 09 Ikke på valg.
Jorunn Sandbraten ny 08 Ikke på valg. 

Vi må skaffe en ny til neste år elles hjelper fylkessek om der er behov for det.

Underskrift protokoll.

          Jorunn Sandbraathen Jo Arne Ødegård

Fra årsmøte 2011

Tlf.nr. 909 78 371            e-mail: sveinke@getmail.no
Adresse: Co Svein Kåre Eggebø, Spektrumveien 3. 0666 OSLO

mailto:sveinke@getmail.no


Styremøtene har vært holdt hos fylkessekretær  med unntak av et som ble 
holdt på FK Kløfta før fylkesårsmøte. Det har vært avholdt 6 styremøter og 
styret har behandlet 47 saker i melingsåret.
Fylkesleder Trond og sek. har deltatt på representantskaps møter og div. 
telefonmøter. 
Ketil er varamedlem til valgnemda i NBS. Leder og sek deltok på 
forsikringssamling og repskapsmøte i forbindelse med landsmøte til NBS på 
Hamar.
Thorolf Holter sitter i RMP gruppa hos fylkesmannen og i en gruppe for vann 
og  miljø ”Leira prosjektet”. 
Svein Kåre Eggebø sitter i aksjonsutvalget i NBS.
Det har ikke vært noen markeringer eller aksjoner under året som gikk. 
Styret har bestemt å bruke avisa Bonde- og Småbruker og Internett. 

LOKALLAG
Informasjon om lokallagene finnes på OABS hjemmesider. Vi savner fortsatt 
innspill og informasjon om aktivitetene i lokallagene. Vi kan tilby lagene å 
bruke våre sider hvor de kan få presentert hva det måtte være, det er bare å 
sende stoffet til fylkessekretæren helst elektroninsk på mail.Vi vil gjerne at 
medlemmer og lokallag lager en presentasjon av seg selv, f.eks. garden din og 
laget. Og sender det til fylkessekretæren så legger han det ut på hjemmesidene 
våre. 

Tlf.nr. 909 78 371            e-mail: sveinke@getmail.no
Adresse: Co Svein Kåre Eggebø, Spektrumveien 3. 0666 OSLO

mailto:sveinke@getmail.no


Den «endeløse»  Hakloasaken
Om og av Jo Arne Ødegård.

På høsten 2011 kom det en dramatisk vending i den nå såpass kjente 
striden om en husmannsplass i Nordmarka.

Som  sikkert er kjent vant staten over Løvenskiold i høyesterett på 
vårparten. Dommen førte til at overskjønnet fra Oslo tingrett  om 
kjøpesum på 3,5 mill. kr. +omkostninger ble stående.
Etter skjønnsforvaltningsloven har staten så ett år  på seg til  å 
gjennomføre ekspropriasjonen. Alle trodde at siste frist for 
gjennomføring var utgangen av mars 2012, altså ett år etter  
høyesterettsdommen.

Jo Arne Ødegård brukte sommeren og en del av høsten på  å skaffe 
finansiering  til  å kjøpe ut plassen. Da han i oktober endelig kunne vise 
finansieringsbevis på  kjøpesummen, tok staten kontakt med Løvenskiold 
for å sette igang ekspropriasjonen. Det kom da fram at fristen fristen 
allerede hadde gått ut.  Fristen  skal  nemlig regnes fra tidspunktet 
overskjønnet blir avsagt selv om dette ankes til høyesterett. Man hadde 
altså et halvt år mindre på seg enn man trodde.

Etter et møte hos SLF og regjeringsadvokaten fant  man ut at eneste  måte
å få saken videre på  er å søke om ekspropriasjon på  nytt. Ny søknad ble 
da levert til landbrukskontoret  før  jul da den såkalte 
husmannsparagrafen går ut av lovverket fra 1.1.2012.

Pr dags dato har man så langt fått svar at antatt saksbehandlingstid hos 
landbrukskontoret er 3-4 mnd. Deretter kommer ny behandling hos 
kommunen, fylkeslandbruksstyret og så til  landbruksdepartementet for 
ny avgjørelse.  Deretter må det avholdes skjønn  på  nytt.
Man regner med at denne generaltabben hos regjeringsadvokaten vil 
forsinke saken med mange år.
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Status i Venneraasen-saken i Sørkedalen

I 2008 ble anken i Venneraasen-saken behandlet i Borgarting 
lagmannsrett. Dom i lagmannsretten ble avsagt 9. juli 2008. De tre 
dommerne har gjort flere faktafeil i dommen. 
I første avsnitt heter det: «Carl Otto Løvenskiold solgte 
landbrukseiendommen gårdsnummer 17 bnr. 3 og 4 i Sørkedalen i Oslo 
kommune til Severin Hansen i 1939». Videre skriver de «han var født på 
gården i 1897». Feilen er at Severin Hansen ikke ble født på 
Venneraasen, men hans kone Margit ble født på Venneraasen i 1908. 
Severin Hansen ble derimot født i Lommedalen. 
Videre går vi til dommens side 12: Da Sverre Venneraasen kjøpte gården 
i 1976 forbeholdt de to søstrene seg forkjøpsrett til gården. Da dommen i 
lagmannsretten skulle kommentere dette stod det at: «Berit Venner var 37
år …» Dette er feil. I 1976 var Berit Venner 48 år.
På side 11 i dommen siteres Sørkedalen Bonde- og Småbrukarlags leder 
Lillann Berger «for øvrig opplyste lederen for Sørkedalen Bonde- og 
Småbrukarlag Lillann Elisabeth Berger, lagmannsretten at de 20 
tilsvarende avtaler som Løvenskiold inngikk har bestemmelser om 
forkjøpsrett, men med den forskjell i innhold, herav noen tidsbegrensede. 
”Etter lagmannsrettens syn tyder også dette på at kjøper ikke var uten 
innflytelse på avtalens innhold.» Det Berger sa var at noen gårder ikke 
hadde fått noen klausuler som blant annet hennes egen gård, mens 
nabogården Nordre Berger fikk en begrenset forkjøpsrett på 30 år”. Det 
kan opplyses om at Venneraasen var den første gården som fikk 
evigvarende forkjøpsrett til fordel for Løvenskiold. Det er feil i dommen 
at Severin Venneraasen hadde noen form for påvirkningsmulighet på 
utformingen av skjøtet og han hadde ikke kunnskap om de andre gårdene 
med forkjøpsrett. De ble kjøpt ut etter 1950. 
På dommens side 13 står kommentaren: «Løvenskiold hadde etter 
lagmannsrettens syn et legitimt behov for å sikre eiendommen om mulig 
kunne tilbakeføres til hovedeiendommen. Eiendommen ligger i dag 
innenfor nåværende markagrense.» Denne kommentaren kom fra en av 
meddommerne og var helt uvesentlig for saken.
Dessverre ble dommen slik at familien tapte retten til sin egen gård.  For 
oss som var tilhørere fikk vi det inntrykk at denne saken var allerede 
avgjort. Tenk med så enkle feil hvordan er kvaliteten på dommen?  
Saken ble anket til Høyesterett fordi vi mente Venneraasen-saken hadde 
prinsipiell karakter. Det hadde ikke vært noen lignende dom tidligere. 
Saken ble avvist. Når det gjald ekspropriasjon av gården Hakloa i 
Nordmarka, tapte Løvenskiold i lagmannsretten og saken ble anket til 
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Høyesterett. Saken ble godkjent for behandling i Høyesterett, til tross for 
at flere lignende saker allerede er behandlet av den øverste rettsinstansen. 
Under landsmøtet til Norsk Bonde- og Småbrukarlag i 2009 utfordret vi 
Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk om ekspropriasjon av 
Venneraasen.  Vi fikk da et brev tilbake fra Brekk hvor han ville behandle
ekspropriasjonssaken hvis den falt inn under paragraf 15 i Jordloven. En 
søknad om ekspropriasjon måtte skje innen 31. desember 2011. Søknad 
om ekspropriasjon ble sendt Regionskontor for Landbruk 22. desember 
2011. 
Det at Løvenskiold kunne bruke forkjøpsretten foran Sverre 
Venneraasens søsken skjedde i all hemmelighet. To dager før 
tinglysningen døde Sverres eldste søster Berit Venner, uvitende om at 
gården var solgt ut av slekten. Sverre fikk beskjed om ikke å si noen om 
salget til noen. På spørsmål i rettsavhør om Sverre husker å ha skrevet 
under på skjøtet på kroner 200 000, svarer Sverre at det tror han ikke, 
men han må ha skrevet under, men han husker det ikke. De burde ha 
kommet til ham før han fikk hjerteinfarktet. Han husker ikke om han 
skrev under på noe skjøte. Dette kan han ikke svare på konkret på. 
På side 7 refereres det til at Løvenskiolds advokat hadde vært hos Sverre 
med to ark i hånden. Advokaten ville at han skulle skrive under på 
dokumentene. Advokaten sa at det bare gjaldt forandring av 
makuleringsnumrene på eiendommen. Sverre skrev under uten å lese det 
som stod i dokumentene. Han trodde på de høye herrer, dessverre. Dette 
var sammenføyningsdokumentene, ikke skjøtet. 
På skjøtet er det to steder skrevet under med S. Venneraasen. Det er 
første gangen vi har sett Sverre skrive under sitt navn på denne måten. 
Han skrev alltid under med fullt navn, Sverre Venneraasen. Det kan også 
stilles spørsmål om han var kapabel til å skrive navnet sitt i den perioden, 
på grunn av voldsomme skjelving på hånden. 
Som det fremgår, er dette et vondt og tragisk utfall for familien 
Venneraasen. 
Sverre Venneraasen døde 1. februar 2012. 
Sørkedalen Bonde og Småbrukarlag    
     
Vi tar også med Sverres yngste søsters tale, 

som presten leste opp i begravelsen.

Den 18. november 1927 kom Sverre Martin Venneraasen til verden på 
småbruket Venneraasen i Sørkedalen. Ca. 1,5 år senere fulgte hans første 
søster, Berit, som ble lekekameraten i barneårene. Det var ingen overflod 
av noe og hans arbeidsinnsats ble det meget tidlig bruk for. Men bare å 
hjelpe til på gården ga lite inntekt, så det ble hogst og kjøring i skogen for
Løvenskiold sammen med far som ga det første i lønningsposen. 
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Han viste fra første stund en fremragende evne til å unngå utgifter og 
spare det meste av det han tjente, og slik fortsatte det i senere jobber, – 
vareutkjøring fra teppebutikk i Oslo, - lastebilkjøring, produksjonsarbeide
og montering av septiktanker for Bakk Cementstøperi, - asfaltlegging for 
Hesselberg og til slutt stålveggproduksjon hos svoger, Gunnar Søhoel, 
som var gift med May, søster nr. 2. Hele tiden var gårdsarbeide en 
tilleggsjobb i varierende grad. Fritiden ble stort sett tilbragt i naturen og 
han var meget populær blant damene på gammeldans. Likevel valgte han 
å forbli ungkar. 

I 1963 ble mor enke og adskillig mer gårdsarbeide falt på han. Han kjøpte
gården som han hadde bodd på i hele sitt liv, av mor i 1976. I 2002 
rammet sykdommen i form av hjerteinfarkt med påfølgende medisinering
og han ble meget redusert både fysisk og mentalt. Svekket dømmekraft 
fikk han i 2003 til forsøksvis å selge gården til en slektning med en 
snakkesalig og overbevisende far, og ikke til søsken som han var 
forpliktet til. “Salget” ble forelagt Løvenskiold av den snakkesalige, men 
fremgangsmåten ga Løvenskiold rett til å gå inn i “kontrakten” som 
kjøper. 

Dette ble hans byrde de siste årene av livet som tok slutt den 30. januar 
2012 og som vi tar avskjed med her i dag. 

Tore Berger

Hotellavtaler
 Du finner mere om avtalene på www.smabrukarlaget.no

Norsk  Bonde-  og  Småbrukarlag  har  inngått  avtale  med  P-HOTELS  og
BONDEHEIMEN. Disse avtalene kan brukes av alle medlemmer.

 
Avtalen gjelder for P-Hotels som har destinasjoner i Trondheim, Oslo og Bergen.
Prisen er pr natt, pr rom og inkl. moms og frokost*. Prisene er kr. 50,- under ordinær

pris.
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BONDEHEIMEN, OSLO
 Avtalepris gjelder alle dagar og inkluderer frokost

Medlemsfordeler: Forsikring-Bank-Advokat-og Hotellavtaler.

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har samarbeidsavtale med
Gjensidige forsikring. 

Fra 2010 kan vi tilby landbrukets BESTE forsikringsvilkår på
driftsrelaterte forsikringsavtaler. - Under visse forutsetninger (les avtale

lengre ned) kan du oppnå hele 30 % bonus hvor du tidligere kun fikk
20%. I tillegg er det utarbeidet en fordelsmessig avtale på banktjenester. 

 

          Samarbeidsavtalen mellom NBS og Gjensidige omfatter:

•Rabatt på dødsrisikopremie personlig livsforsikring.
•Rabatt på skadeforsikring.
•Anledning til å tegne NBS kollektive ulykkesforsikring til gunstig
  medlemspris
•Mulighet til pensjonssparing
•Fullverdige banktjenester med svært gunstige ordninger

 Gjensidige gir økonomisk bidrag til en rådgiverstilling i NBS, hvor 
medlemmer får råd rundt tidlig-pensjon, forsikring, skatt, regnskap
og generasjonsskifte. Svein Løken er NBS sin rådgiver innen 
forsikring. Ta kontakt med Svein på telefon 61 27 75 14  /61 27 56
58 (jobb) eller 90 04 28 83 (mobil). 

Gjennom samarbeidsavtalen kan medlemmer spare opptil flere 
tusen kroner i året !

Mer informasjon på nettsidene våre og til www.gjensidige.no
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Advokatavtale

 NBS har nylig Inngått advokatavtale med advokatfirmaet 
Lund & Co DA.

Avtalen sikrer medlemmene i Norsk Bonde- og Småbrukarlag tilgang til
profesjonell og kvalifisert kompetanse innenfor mange områder som for

eksempel tvisteløsning, energirett, rettsforhold knyttet til miljø- og
naturressurser, rettsforhold knyttet til fast eiendom, plan- og bygningsrett.

Les mer om Lund & Co: www.lundogoc.no
Kontaktpersoner i Lund & Co er advokat Ulf Larsen og

advokatfullmektig Solveig Prestegard

Norsk Bonde- og Småbrukarlag har en avtale med det 
eiendomsjuridiske selskapet Dekar.  Som medlem får du også her bl.a. 

tilgang på gratis førsterådgivning i eiendomsrelaterte spørsmål. 
Malvikveien 1233

7550 Malvik
Telefon: 73 97 45 00

Faks: 92 17 75 28
firmapost@dekar.no 

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 
internettoppkopling 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 og  regnskapet kjøpes fra Asker
& Bærum Gårdsregnskapslag etter regning. Ingen andre godtgjøringer.
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Regnskap 2011. Budsjett 2011 og 2012.

Budsjett
2011

Regnskap
2011

Budsjett
2012

Inntekter
Medlemskontingenter 39000 39000
Tilskudd sekretær 25000 25000 25000
Tildkudd Gjensidige 10000 9512 10000
Annonser støtte. 5000 5000
Studieforb. 1000 1000

Sum Budsjett og inntekter 80000 74263 80000

Kostnader
Aktivitet 2000 2000
Annonser 1500 1500
Gaver/Blomster 50 50
Telefon 1000 1000
Porto 100 100
Styremøten 400 400
Påløpte feriepenger
OABS Årsmøte 1500 1500
OABS Uravstemingsmøte 500 500
Bankgebyrer 100 100
Godtgjørelse regnskap. 11500 10735 11500
Godtgjørelse sekretær 14400 14400 14400
Arbeidsgiver avgift 3000 2528,29 3000
Kontorleige 36000 36000 36000
Honorar leder 5000 5000
Reisegodtgjøring 2000 2000
Renteinntekter 
Skattetrekskonto
Renteinntekt -50 -109 -50

Sum    kostnader 79000 70331 79000

Beregnet resultat 1000 4041 1000
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Balanse:

Eiendeler:                                8064.- kr

Sum bokført egenkapital:     1566.-  kr
Årets resultat:                     4041,- kr.
Sum egenkapital.                    5607.- kr.   

Gjeld:                                            2457,- kr.
Sum gjeld og egenkapital:  8064,- kr.
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