Sanitetsvakt på sykkelritt
Musikk på eldredagen

Fra borgertoget 17 mai
Mer om oss finner du her:
www.nfmosjoen.no
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Årsberetning 2015

Styresammensetning 2015
Valgt på årsmøte den 12.02.2015
Leder Aina L. Berentzen
Nestleder Renate K Egren
Økonomileder/ med ansvar for Arne Hauan *
samfunn
Sekretær/ med ansvar for Ungdom Ole K. Eli
Styremedlem Tor Erik Bjørnsti
Styremedlem Günther Haas
Leder sanitetsutvalg / Arild N. Berentzen
Sanitetsleder/ medlemsansvarlig
1 varamedlem Wenche Bjerkli
2 varamedlem Tor Arne Eriksen
Representant Aina Berentzen
til årsmøte for Arne Hauan
Regionen Midt-Norge Jeanette L Berentzen
Vara: Wenche Bjerkli,
Ole K Eli
Representant Aina Berentzen
til landsmøte Arild Berentzen
Vara: Arne Hauan
Ole K Eli
Valgkomité 2014 Tor Arne Eriksen
John Erling Bjerkli
Ole K Eli
Vara: Monica Havdal



Arne ble valgt til økonomileder av styret etter fullmakt fra årsmøtet. Opprinnelig
årsmøtevalgt som ordinært styremedlem.
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Møter
Styret har gjennom året avholdt 7 styremøter og et ordinært årsmøte. Totalt er det behandlet 63
styresaker.
Andre møter som vi har deltatt på er:
Årsmøte Region Midt-Norge, landsmøte, møter med politiet, flere møter med Frivilligsentralen og
Frivillig Norge, møter i den lokale Tv aksjonskomiteen.

Medlemmer
(Tall i parentes angir år 2014)

Laget hadde ved årsskiftet en total medlemsmasse på, 67 (66) av disse har 61 (59) betalt sin
kontingent for 2015, herav er det 1 æresmedlem.
Totalt er det 11 (10) familier med til sammen 39 (36) personer.
Det er registrert 22 (20) medlemmer under 30 år. Av disse er det 20 (19) som har betalt kontingent.
(Vedtektenes § 4.2 definerer alle under 30 år som ungdomsmedlem)
Lagets andel av medlemskontingent utgjør kr 4700.- (5525,-)
Laget hadde ingen registrerte kollektive medlemmer siste år.

Satsningsområder
Laget har tre hovedsatsningsområder: sanitet, ungdom og samfunn. Tre av lagets styremedlemmer
har ansvar for hvert sitt område.

Inntektsbringene tiltak

Hovedinntektene har kommet fra:
Bingo
Sanitetsvirksomhet
Tilskudd
Arrangementer
Pasientreiser

Kurs
Aksjoner
Grasrotandel
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Av tilskudd har vi mottatt:
Tilskudd fra Vefsn kommune
Alcoa Mosjøen
Alcoa Fundation Mosjøen
Frifondmidler til ungdom
Tilskudd via grasrotandel
Fellesforbundet
Sparebank1 "Tenn ett lys"
Innsamling til Syria
Sum tilskudd

20000
20000
21671
20000
18518
3000
10000
5445
118634

I november ble vår leder, Aina L Berentzen innkalt til et møte med Alcoa Mosjøen. Der ble hun
overrasket med en gave på 2500 USD til Norsk Folkehjelp Mosjøen fra Alcoa Foundation. Ut i fra
dagens valutakursr så utgjør dette i overkant av 21000 kr.
Vi jubler og takker Alcoa Foundation så mye for denne gaven. Slike overraskelser er alltid hyggelig
å få.

Det synlige beviset på gaven fra Alcoa Foundation
I desember ble vi nok en gang overrasket med et tilskudd til lagets drift. Denne gangen var det
Sparebank1 som ga oss et tilskudd på kr 10 000.- i avisen Helgelendingens adventaksjon "Tenn ett
lys" Gaven kommer godt med og tilskuddet er beregnet til å bli brukt til innkjøp av ett
varmesøkende kamera.

Økonomileder Arne Hauan og Leder Aina L Berentzen mottok gaven fra Sparebank1 på vegne av
laget. Her flankert av Espen Olsen Reines (t.v) og Banksjef Atle Edvardsen i Sparebank1
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Aktiviteter
Laget har vært engasjert i en rekke aktiviteter i løpet av året.
Vi har deltatt med personell eller selv arrangert følgende aktiviteter:
Sanitetsvakter
Eldredagen
TV aksjonen
Pasientreiser
Leteaksjoner
Påskeberedskap (hjemmevakter/ beredskap)
Ungdomsarbeid
Kurs, konferanser og representasjon
Deltagelse i årets 17. mai tog
Vakt ved dansetilstelning
Kaffeservering på omsorgsboligene Gartneritomta

Sanitetsvakter / oppdrag
Også i 2015 har vi vært innleid som sanitetsvakter ved flere arrangementer, dette gjelder følgende
arrangement:
H - cupen, Blåfjell-dørjo”,” Ånder-dørjo”, Påskeberedskap (hjemmeberedskap), flere hopprenn,
Møbelringen Cup, Kippermocupen, flere sykkelritt, Vakt ved Country festival, Motorsykkelcross,
Kippermomila, Fipplingdalsdagene, Reinfjellmarsjen,
Etter hva vi har fått brakt på det rene så har alle våre oppdragsgivere vært fornøyd med jobbene vi
har gjort, noe vi er veldig stolte av.
Påskeberedskapen
Pga av mannskapsmangel, ble det stort sett kun gjennomført hjemmeberedskap i år. Arbeidsledige
ble vi alikevell ikke. Både sanitetsvakter og oppdrag for pasientreiser ble utført i løpet av
påskedagene
Kippermocupen
Populært kalt årets travleste helg for oss i NFM. Status for helgen viser rundt regnet 90
behandlinger, 9 beinbrudd og masse frisk luft og sol! Når det gjelder typer behandlinger, så dreier
dette seg om alt fra gnagsår, småplastring, skrubbsår og beinbrudd.
Vi behandlet mesteparten av de innkomne skadene selv, mens noen av mer alvorlige ble sendt
videre til behandling hos lege/ sykehus! Vi hadde flere ganger behov for assistanse fra ambulansen,
dette til tross for at vi hadde begge våre biler i drift. Så alt i alt, en litt over gjennomsnittlig travel
cuphelg for oss!
Takk til arrangøren for nok en fin Kippermocup og vi er klare til neste år! Vi vil selvfølgelig også
takke alle våre medlemmer som i løpet av helgen har tatt kortere eller lengre vakter, eller rett og
slett ha hjulpet til på annet vis! Uten dere ville ikke dette vært muligt.
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Reinfjellmarsjen
Blandt ca 250 deltagere ble det behandlet kun 2 småskader. Vi hadde folk stasjonert ved Mosåsen
og personell som dannet baktropp både i løypene på 10 km og 17 km, så sikkerheten ble godt
ivaretatt.

Fipplingdalsdagene
Dette var en ny tjeneste vi hadde vakt ved, og det ble ganske fort bruk for vår innsats. Mannskapene
våre måtte ta seg av flere personer som var overstadig beruset og helt ute av stand til å ivareta seg
selv. En person måtte hentes av ambulanse og en person måtte vi kjøre til Mosjøen i samråd med
politi.
Både politi og arrangør var fornøyd med vår innsats, og vi ble ønsket tilbake i 2016.
Country festival
Helgen 7-8 august var 3 personer fra laget vakt på Helgeland countryfestival i Mosjøhallen sammen
med en fin gjeng fra Squashklubben. Det gikk rolig for seg begge kvelder

Beredskaps arbeid
Laget har vært alarmert og anmodet om å bistå politiet ved 6 tilfeller i løpet av året, i tillegg så har
vi vært med på 1 øvelse i regi av politiet.
Søk etter savnet dame, Sandnessjøen
7 personer fra Norsk Folkehjelp Mosjøen deltok i mai i et søk etter en savnet person i Sandnessjøen.
Den savnede kom til rette i god behold litt etter kl 0800 dagen etter at vedkommende ble meldt
savnet.
Henteoppdrag
I Juli ble vi anmodet av politiet om å bistå en uheldig turgåer med å komme seg ned fra Øydalen.
Personen hadde skadet foten sin. 2 personer rykket ut med ATV og fikk brakt vedkommende trygt
ned til egen bil.
Savnet dame i Hattfjelldal
I september ble vi alarmert i forbindelse med at en ung dame var savnet etter en jakttur i
Hattfjelldal. Damen kom selv til rette før vi kom oss fra byen og aksjonen kunne avblåses.
3 alarmer på 4 dager
I Oktober ble vi alarmert ikke mindre en tre ganger på 4 dager. Det hele begynte med en leteaksjon
fredagskveld i Mosjøen og omegn etter en mannsperson som var savnet etter en bilulykke.
Vedkommende ble, i løpet av natten, funnet av politiet i god behold i en hytte i Vefsn.
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Neste alarm kom søndagskveld like etter at våre mannskaper var ferdige årets TV aksjon. En mann
var savnet like sør for Trofors i Grane kommune. Mannen hadde da vært savnet i ca 4 timer. Det ble
søkt med ca 30 personer fra NF Mosjøen, Korgen, politiet, savnedes familie og venner i tillegg til
mannskaper fra Røde kors. I løpet av natten ble det også satt inn et helikopter i søket og etter kort
tid lokaliserte de det som etter hvert viste seg å være savnede ved hjelp av varmesøkende kamera,
klokken var da blitt ca 5 om natten og savnede hadde vært ute i ca 12 timer. Med assistanse fra
mannskaper fra NF Korgen som da bare var ca 30 til 50 meter unna mannen fikk de savnede inn i
helikopteret, og mannen som var sterkt nedkjølt ble fraktet til sykehus. Etter noen dager på sykehus
ble han utskrevet og kunne reise hjem.
Våre mannskaper kjente nok nattens aksjon godt i kroppen når telefonen ringte på nytt mandags
kveld. Politiet trengte da bistand for å søke etter en person som var savnet i Leirfjord. I første
omgang skulle vi kun sette våre mannskaper i beredskap. Savnede ble funnet i god behold etter ca
en time og våre mannskaper ble da dimitert nok en gang.
Øvelser
3 personer fra laget deltok som observatører, og en deltok som represntant for FORF1 inne på LRS2
ved en større øvelse som politiet hadde i Leirfjord i oktober. Øvelsen fant sted like ved det nye
krysset ved Tovåsen i Leirfjord og dreide seg om et fly som hadde styrtet

Det så dramatisk ut på "ulykkesstedet", men heldigvis var det kun en øvelse denne gangen
Det har også vært avholdt flere egne øvelser i bruk av kart og kompass

1
2

FORF= Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum
LRS= Lokal redningssentral
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Ungdoms arbeid
Lagets ungdommer har i tillegg til egne aktiviteter, deltatt på mye av lagets aktiviteter. 2
medlemmer deltok på høstleir for ungdommer i Lysebotn utenfor Stavanger. Begge rapporterte at
de hadde hatt det helt topp, truffet mange nye venner og lært mye nyttig sanitets- og friluftsarbeid.

Sanitetsungdommene Omer Babiker og Marius L Berentzen deltok på årets høstleir for ungdommen
i Lysebotn i Rogaland. Her øves det på Rappelering

Samfunns arbeid
Eldredagen
Også i 2015 ble vi anmodet av Eldrerådet om å arrangere feiringen av den internasjonale
Eldredagen 1 oktober. Forespørselen kom meget sent, slik at vi måtte flytte markeringen til tidligere
"Traffikanten" Kafè. For deltagerne virket ikke dette som noe problem. Ca 75 festkledde eldre fant
veien dit fredag 2 oktober, og samtlige som vi snakket med ga utrykk for at festen hadde vært
vellykket. De gleder seg allerede til neste års.

.
Ca 75 festkledde klar til årets fest

Og etter festen var det tid for en
svingom sammens med
ungdommene våre
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Pasientreiser/ transport
Uten tvil den tjenesten som gir best inntekt til laget. Siden oppstart for ca 3 år siden så har det blitt
kjørt ca 220 turer med pasienter fordelt på ca 55 000 kilometer. I 2015 er det foretatt i overkant av
70 turer og kjørt ca 20 000 km, noe som gir en inntekt til laget på litt i overkant av 200 000 kroner.
Tjenesten ble lagt ut på anbud av vår oppdragsgiver i løpet av året, men ingen leverte anbud som
oppdragsgiver kunne godta. Anbudsrunden ble avlyst og inntil videre fortseter vi som før.

"Kosekveld"
Før sommeren 2015 ble det inngått et sammarbeid med Vefsn frivilligsentral om å tilby beboerne i
omsorgsboliger på tidligere gartneritomta et tilbud om en "kosekveld" hver 14 dag, der det ble
servert kaffe og vafler, og ved et par anledninger ble det også musikalsk underholdning.
Besøkstallet varierte, men det var ca 6-8 personer ved boligene som benyttet seg av tilbudet pr
gang.
Dessverre måtte vi trekke oss fra denne avtalen etter ferien da det ble for få personer fra laget som
hadde mulighet til å utføre tjenesten.

Kurs, konferanser og representasjoner
 Regionens årsmøte ble i år avholdt på Lyngengården hotell i Mosjøen. Mosjøen var
representert med 3 delegater. Som et tilbud til deltagerene på årskonferansen så
gjennomførte våre instruktører et DHLR kurs
 Et Idrettskadekurs. I forkant av Kippermocupen fikk vi engasjert Manuellterapaut Morten
Romslo ved Frisk3 Mosjøen til å gjennomføre et idrettskadekurs for våre mannskaper.
 3 personer deltok på fagseminaret til NF Sanitet og sanitetsungdommen på Sørmarka i mars,
hvor de fikk opplæring som instruktører i det nye nødnettet.
 3 personer deltok på søk og redningskurs på Meråker i september.
 3 personer deltok på organisasjonskurs i Bodø i november
 2 personer fra laget deltok på Norsk Folkehjelp sitt Landsmøte i august. Møtet ble avholdt
på Gardemoen.
 Arild N Berentzen ble på Landsmøtet valgt inn som regionen sin representant i styret for
Norsk Folkehjelp
 Arild N Berentzen sitter som representant for de frivillige redningsenheter (FORF) i lokal
redningssentral (LRS)
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 Ole K Eli sitter som varamedlem og representerer laget i styret for frivilligsentralen i Vefsn
 Aina L Berentzen deltok i den lokale TV aksjonskomiteen

Andre kurs
Også siste år har det vært stor etterspørsel på eksterne kurs. Våre instruktører har gjennomført totalt
20 (11 i 2014) kurs med til sammen 319 (158) deltagere. Totalt er det foretatt 82 timer med
undervisning.
Internt så har det blitt avholdt et DHLR kurs, et idrettskadekurs og et kurs i bruk av kart og
kompassog diverse tema kvelder
Følgende kurs er blitt avholdt: Grane barne og ungdommskole (Førstehjelp NGF og TGF),
Jernbaneverket (Førstehjelp), Velfjord Skogservice (Førstehjelp NGF), Vefsn Kommune (2 x
Førstehjelp NGF), Odd Geirs trafikkskole ( 2 x Førstehjelp TGF), Svevia, Nordland Tak
(Førstehjelp), Vefsn Kommune ( 4 x Førstehjelp), Grane Kommune (Førstehjelp DHLR), Fysio og
ergoterapi tj. Vefsn Kommune (Førstehjelp), Mosjøen Malerservice (Førstehjelp)

Innsamlingsaksjoner
TV-aksjonen
TV-aksjonen 2015 ble gjennomført til inntekt for Regnskogfondets arbeid med å redde regnskog, i
nært samarbeid med menneskene som bor der. Midlene fra årets TV-aksjon skal redde et
regnskogsområde større enn hele Norge og Danmark tilsammen.
Bingo
Norsk Folkehjelp Mosjøen deltar i bingoens fellesspill i regi av Jackpot Bingo As i Mosjøen. Totalt
deles potten på 10 lag i 2015. Vår andel for 2 halvår 2014 og 1 halvår 2015 utgjorde ca kr: 46 700
(Utbetaling for 2 halvår kommer på årsberetning for 2016)
Innsamlig til inntekt for Syriske flyktninger
Under partienes stand i valgkampen ble det samlet inn 5445 kr til Norsk Folkehjelps arbeid for
Syriske flyktninger. Tusen takk til alle partier, som velvillig hadde innsamlings bøsser stående slik
at akurat deres besøkende kunne gi økonomisk støtte til dette viktige arbeidet.

Innkjøp og utstyrsendring
Laget har i løpet av siste år investert i mye nytt utstyr, blant annet er det kjøpt inn nye uniformer til
sanitetsmannskapene, diverse førstehjelpsutstyr, oppgradering av dukker for bruk til
førstehjelpsundervisning og ekstra utstyr til de nye nødnetterminaler.
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Som et ledd i økning av beredskapen fikk laget overlevert 12 håndholdte Nødnettterminaler
(radioer), 2 terminaler til bilene og en mobil terminal (Gateway). Terminalene har vi fått fra
Direktoratet for Nødnett (DNK) og skal disponeres av laget til kommunikasjon på tjenester og med
de andre nødetater m.m i tiden fremover. Sambandsverden vil ikke bli slik som den engang var.

Det ble det tidlig "julekveld" på Norsk Folkehjelp Mosjøen og Vefsn Røde kors Hjelpekorps 1 november.
Endelig var det vår tur til å motta det nye nødnettet. Nå gjenstår kun opplæringa av eget mannskap før vi kan
ta det i fullt bruk og vi kan si takk og farvel til de gamle trofaste VHF radioene.

Dugnadstimer
Totalt har lagets medlemmer utført ca 8000 dugnadstimer for laget og samfunnet i løpet av siste år.
Regnes dette om i kroner og ører med en timespris på 150 kr så tilsvarer dette ca 1 200 000 kroner.
Ca 1000 timer av dette er utført i forbindelse med oppdrag for pasientreiser.

Sluttord
2015 fortsatte der 2014 sluttet rent økonomisk. Det har vært mulig å investere i nytt utstyr,
oppgradere kjøretøyene m.m uten at det har vært behov for låneopptak. Det at vi iløpet av årets siste
måneder også mottok flere tilskudd som var budsjetert, viser at vi blir lagt merke til blant den
menige mann så vell som næringslivet. Disse tilskuddene og en kompensasjon for betalt moms i
2014 førte til at vi for første gang i lagets historie passerte en inntekt på over 500 000 kroner. Totalt
salg av varer og tjenester stoppet på ca 560 000 kr, og det må vi si oss meget fornøyd med. Totalt
sett så er lagets økonomi meget god.
Også i 2015 har vi hatt mange av våre tradisjonelle oppdrag, men vi har også fått en del nye.
Oppdrag for pasientreiser er absolutt den største tjenesten vi har og gir gode inntekter.
Kippermocupen er den største sanitetstjenesten og det er gledelig å kunne meddele at vi også har
fått oppdraget med denne i 2016.
På undervisningfronten er det også gledelig å se at flere ser nytten av å lære førstehjelp. Det har
vært en flott økning i antall kurs og deltagere dette året. Førstehjelp er jo en viktig kunnskap å
inneha.
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Medlemstallet har vært ganske stabilt siste år. Økningen har vært på ett medlem, netto. Dette kan vi
ikke si oss fornøyd med og vi skulle gjerne ha sett at økningen hadde vært større. Medlemsvekst bør
være ett satsingsområde for det nye styret også i 2016. Jo flere medlemmer vi har, dess flere kan ta
del i de oppdragene vi får.
Styret vil til slutt takke alle som har støttet oss, både økonomisk og på andre måter i løpet av året
som har gått.
Vi vil særlig rette en stor takk til:

Vefsn Kommune

Mosjøen

for den økonomiske støtten vi har mottatt, det samme gjelder også alle som støtter oss via
Grasrotandelen.
Sist, men ikke minst, må vi takke medlemmene for den innsatsen de har utført i løpet av året,
og ønsker med dette det nye styret ett godt arbeidsår.
Styret for 2015

Aina L. Berentzen /s/
Leder

Renate K. Egren /s/
Nestleder

Arne Hauan /s
Økonomileder

Gûnther Haas/s/
Styremedlem

Ole K. Eli /s/
Sekretær / UG leder

Tor Erik Bjørnsti /s/
Styremedlem

Arild N Berentzen /s/
Styremedl/ Sanitetleder
Wenche Mari Bjerkli /s/
1 varamedlem

Tor Arne Eriksen /s/
2 varamedlem
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Norsk Folkehjelp Mosjøen

Resultatregnskap 1

Postboks 458
8651 MOSJØEN
Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Budsjett 2015, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Periodeutvalg i
fjor

Budsjett denne
periode

Driftsresultat
Salg av varer og tjenester
Kursinntekter
Kontigenter
Tilskudd
Andre driftsinntekter

-301 435,35
-45 750,00
-4 700,00
-118 634,62
-90 561,60

-314 988,00
-17 540,00
-5 525,00
-56 771,00
-78 912,00

-245 000,00
-25 000,00
-6 000,00
-65 000,00
-47 000,00

-561 081,57

-473 736,00

-388 000,00

10 000,00
54 195,00
113 423,96
364 816,73

22 989,00
67 744,00
89 589,00
290 917,00

25 000,00
67 100,00
70 500,00
225 400,00

Driftskostnader

542 435,69

471 239,00

388 000,00

Driftsresultat

-18 645,88

-2 497,00

0,00

-21 674,42
-189,00

-37 766,00
0,00

0,00
0,00

-21 863,42

-37 766,00

0,00

64,21

559,00

0,00

64,21

559,00

0,00

Finansinntekter og finanskostnader

-21 799,21

-37 207,00

0,00

Resultat før ekstraorinære inntekter og kostnader

-40 445,09

-39 704,00

0,00

Resultat før skattekostnad

-40 445,09

-39 704,00

0,00

-40 445,09

-39 704,00

0,00

Annen egenkapital

45 174,09

39 704,00

0,00

Avsetninger

40 445,09

39 704,00

0,00

40 445,09

39 704,00

0,00

Salgsinntekter
Varekostnad
Avskrivn. varige driftsmidl. og imat. eiendeler
Kosnader kjøretøy
Annen driftskostnad

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekt
Annen finansinntekt
Finansinntekter
Annen rentekostnad
Finanskostnader

Årsoverskudd / Underskudd

Disponeringer

Norsk Folkehjelp Mosjøen

Balanse

Postboks 458
8651 MOSJØEN
Periodeutvalg

Regnskapsår 2015 (01.01.2015-31.12.2015), F.o.m. periode 1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Hittil i år Periodeutvalg
i fjor

Hittil i fjor

Eiendeler
Anleggsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Kjøretøy o.l
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner o.l.
Varige driftsmidler
Sum Anleggsmidler

0,00

0,00

0,00

0,00

203 264,00

203 264,00

254 080,00

254 080,00

13 517,00

13 517,00

16 896,00

16 896,00

216 781,00

216 781,00

270 976,00

270 976,00

216 781,00

216 781,00

270 976,00

270 976,00

28 531,00

28 531,00

38 531,00

38 531,00

28 531,00

28 531,00

38 531,00

38 531,00

58 613,08

58 613,08

11 793,00

11 793,00
17 584,00

Omløpsmidler
Varer
Varer
Kundefordringer
Andre fordringer
Fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum Omløpsmidler

Sum Eiendeler

0,00

0,00

17 584,00

58 613,08

58 613,08

29 377,00

29 377,00

1 464 974,10

1 464 974,10

1 392 675,85

1 392 675,85

1 464 974,10

1 464 974,10

1 392 675,85

1 392 675,85

1 552 118,18

1 552 118,18

1 460 583,85

1 460 583,85

1 768 899,18

1 768 899,18

1 731 559,85

1 731 559,85

Gjeld og egenkapital
Egenkapital
Udisponert resultat
Annen egenkapital
Opptj. egenkapital
Sum Egenkapital

0,00

0,00

0,00

0,00

-1 724 808,94

-1 724 808,94

-1 684 363,85

-1 684 363,85

-1 724 808,94

-1 724 808,94

-1 684 363,85

-1 684 363,85

-1 724 808,94

-1 724 808,94

-1 684 363,85

-1 684 363,85

-44 090,24

-44 090,24

-39 396,00

-39 396,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Kortsiktig gjeld
Sum Gjeld

Sum Gjeld og egenkapital

Aina L. Berentzen
Leder

/s/

Gûnther Haas/s/
Styremedlem

Renate K. Egren
Nestleder

/s/

Ole K. Eli /s/
Sekretær / UG leder

0,00

0,00

-7 800,00

-7 800,00

-44 090,24

-44 090,24

-47 196,00

-47 196,00

-44 090,24

-44 090,24

-47 196,00

-47 196,00

-1 768 899,18

-1 768 899,18

-1 731 559,85

-1 731 559,85

Arne Hauan /s Økonomileder

Tor Erik Bjørnsti
/s/
Styremedlem

Arild N Berentzen /s/
Styremedl/ Sanitetleder
Wenche Mari Bjerkli /s/
1 varamedlem

.

Tor Arne Eriksen /s/
2 varamedlem

