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1. Virl<son.llrr-ltcrìs arl

og. loi<ali:;e:r in¡1

Alstahaug Næringsforening er en interesseorganisasjon uten profittmåI, for næringsdrivende og
ideelle organisasjoner i Alstahaug kommune. Foreningen arbeider for en <aktiv og levende by
for ALLE>.
Hovedtrekkene i formålsparagrafen i vedtektene er:

.
.
.

).

Å bidra til næringslivets positive utvikling i Alstahaug.
Å være et felles talerør og høringsorgan for næringslivet i Alstahaug.
A markedsføre næringslivets aktiviteter i Alstahaug på en positiv måte.

Fortsalt drill

Fortsatt drift forutsetningen er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regnskapet, og foreningens
styre følger prinsipper om forsvarlig egenkapital til enhver tid. Styret mener foreningens drift i
2017 har bidratt

til å styrke egenkapitalen.

:ì. I il<estilling tilta!< mc-rt cJiskriilirrerirr¡;
Foreningen har fram til 30. september 2017 hatt en fast heltids stilling som daglig leder. Fast
stilling som daglig leder er nå awiklet, og foreningen har et arbeidende styre som ivaretar
sekretariat og ledelse. Foreningens styre har 5 man¡lige og 2 kvinnelige styremedlemmer.
Foreningens styre og ledelse er bevisst de samfunnsmessige forventinger om tiltak som fremmer
likestilling i foreningen herunder sikre at det ikke foregår diskriminering av noen art.
4

. lilIit sva lgle I ansatte
¿l t. FØlgencle ble valgt i 2017

Følgende styre ble valgt i årsmøte 2016:

Navn
Carl Norvald Tysnes
Mona Vistnes
Paul Holmvik
Anne Berit Launtzen
Odd Petter L Olderskog
Oddvar Pettersen

KnutNilsen
Roger Hansen
Steinar Folgerø

Funksjon
styreleder
nestleder
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
styremedlem
varamedlem
varamedlem

På valg
2018
2018
2019
201 8

2019
2018
2018

I

20r
2018

Følgende valgkomité ble valgt i årsmøte 2017:
Jan Ove Styve

2018

Gunnar Meyer
Marvin Michaelsen

20r8
20t8
a

J
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Det ble ikke foretatt valg av leder og nestleder i20I7, da begge hadde frasagt seg gjenvalg.
Valgkomiteens avklarte i oktober 2017 at både leder og nestleder fortsetter i vervene fram til
årsmøte i 2018, og det ble ikke gjennomført ekstraordinært årsmøte for suppleringsvalg.

4 2 Ansatte
Heltids daglig lederstilling ble sagt opp i juni 2077, og daglig leder fratrådte med virkning fra
den 1. oktober 2017.
Foreningen har innleid prosjektstilling i forbindelse med arrangementet Båtmessa2}L8.

4.3 Arberidsmiliø
Foreningen har ikke registrert noen alvorlige ulykker eller arbeidsuhell som følge av sin
virksomhet i2017 . Styret mener arbeidsmilj øeI" q godt og det har ikke sett behov for spesielle
tiltak på dette området i perioden.

4.4, l(onti ngent og serviceavg tfl 2017
Følgende kontingent og serviceavgift ble vedtatt

i arsmøte 2017:

Antall årsverk
Til

Fra

Kontingent Serviceavgift Sum
240
2280
2 520

0

1

2

5

240

6

10

11

240

3 180
6 180

3 420
6 420

20

240

9 960

10 200

'2t

50

241)

13 260

51

100

240

t3 020
20 t60

I

200

240

25 200

20 400
2s 440

201

300

240

29 640

29 880

240

35 400

Enkeltmannsforetak

240

t 020

Ideelle organisasj oner

240

3s 640
I 260
240

10

300

5, MØter, Ierrìa og al<tivitet
5.1. Styrer-rìØter
Det ble avholdt 7 styremøter i2017 og flere møter i arbeidsutvalget. Det har vært et arbeidende
styre fra 31. august 2017 . Styremedlemmer har i denne perioden ulike ansvarsområder og det
avholdes løpende møter for sekretariats-arbeid og oppfølging av både tiltak og alrangement. Det
pàgär aktivt og løpende styrearbeid i Markedsgruppen, Sigrid-kongressen og Båtmessa.

4
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5,2 LunsjmØter signal-arrangement
Det er avholdt 5 næringslivslunsjmøter i20I7.
Næringslivslunsjene har blitt en vikfig mØtearena for næringslivet i regionen og besøket har tatt
seg kraftig opp. Det har til sarnmen vært 210 besøkende på næringslivslunsjene i 2017 , og
foreningen inviterer både medlemmer og ikke medlemmer til samlingene. Næringslivslunsjer er
viktig rekrutteringsarena ogmøteplass for å presentere fordelene med å være i felles interesseforening og spleiselag.
5

3 Sr¡,nalarrangemcnI og aktivite ter

Av større aktiviteter som ble anangerti2017 nevnes bl.a.:

o
o
o
o
o
.
o
5

¿1.

Båtmesse2017
Medarrangør og kokkekamp VM i Krabbefiske 2017
Havneverter sommeren20lT
Diamantdager
Sigrid-kongress

JuIegata2}lT
Medarrangør Lys i Langhuset - kulturkveld og seminar utendørsspill

Bransleeruoper

Foreningens signalarrangement står sentralt gjennom arets gang, og foreningen har 3 aktive
bransj e- og alrangementsgrupper med egne styrerikomiteer:

o
o
o

Markedsgruppa
Båtmessekomité
Stiftelsen Siqridkonqressen os Droqramkomite for Siqridkonqressen
L]L

Foreningen har fulgt opp og utarbeidet konkrete høringsuttalelser knyttet til Parkeringsveileder
Q0l6), Kulturminneplanen for Alstahauep}lT) og endringer buss- og båtruter (2018). I tillegg
har foreningen deltatt og drøftet <prosjekt regions-forstørrelse> i regi av regionrådet samt
oppfølging av forbedringer i flyrutetilbudet fra og til Sandnessjøen. Foreningen har tatt initiativ
til møte og dialog med Alstahaug kommune om tiltak og planer for bl.a. løpende vedlikehold,
utsmykking, beplanting, rydding, skilting og merking i Sandnessjøen sentrum, i inn- og
utfartsfartsårene til Sandnessjøen (både fra sjø og land).
Det arbeides med tiltak for å utvikle Sandnessjøen som både vinter- og sommerby herunder
forbedre infrastruktur for alle fastboende og besøkende herunder reisende med bil, buss, båt og
ferjeruter. Det arbeides langsiktig for å utvide den tradisjonelle julegata med vinterlys i
månedene november-februar.

b

iVr:dlerrnnler-

Ved årets utløp har foreningen 93 betalende medlemmer herav 12 nye medlemmer.

5
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7. Likestilling
Styret mener at den faktiske tilstanden nar det

B. Ytre

gf

elder likestilling er god.

^llø

Foreningen har ikke aktivitet som forurenser det yre miljø mer enn det som er vanlig for denne
typen aktiviteter.

9.

Regnskap
9 1. Foreningens stilling og resultat av virksomheten

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse for regnskapsåret2017
med tilhørende noter, et riktig inntrykk for foreningens stilling og resultat av virksomheten og
styret foreslår at det fremlagte regnskapet fastsettes som foreningens resultat og balanse.
Styret foreslar at foreningens

overskudd, kr.74 605,- disponeres som følgende:
kr 4
kr.74 605.-

Sum disooneú:

Foreningen har en samlet egenkapital pr 31.12.2017 pâ
resultat.

k

1 025 885 og er styrket med årets

9.2. Styrets kommentarer til stillingen og resultatet av virksomheten.
Foreningens overskudd er positivt. Det er gjennomført tiltak for å inndrive utestående fordringer
vó
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AtLLa 4L
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:

r

arsskiftet kommer på plass i 2018 og giennom etablerte nedbetalingsavtaler.
Foreningen har konkret arbeidsmål og budsjett for 2018.

Sandnessjøen den 25. apú12018

,tò'lr2
Vistnes

Carl Norvald
Styreleder

Nestleder

Anne Berit Lauritzen Odd Petter leknes Olderskog
Styremedlem

Paul Holmvik
Styremedlem

Knut Nilsen
Styremedlem

Oddvar Pettersen
Styremedlem
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Resultatregnskap
Balanse

Noter

til regnskapet
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DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Note

Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

Varekostnad
LØnnskostnad

Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler
Annen driftskostnad

t
2
L

Sum driftskostnader

Driftsresultat

20t6

20L7

r202369

1_

118 100
1 320 469

1547 565

32 430

345 565

202000

12446t2

0
658 074
75 827
884 493
1 558 394

75857

-10 829

1 511

1 531

700
364

12 000

654 907
L6 200

54IO75

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Annen renteinntekt
Annen finansínntekt
Annen rentekostnad
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinært resultat

3 099

349
0

-1252

t3L82

74 605

2 352

74605

2352

74605

2352
2352

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER OG KOSTNADER

rtrsresultat
OVERFøRINGER

Avsatt til annen egenkapital
Sum overf6ringer

ALSTAHAUG NÆRINGSFORENING

3

74 605

SIDE 2

BATANSE
AISTAHAUG NÆRI NGSFOREN ING

2017

20L6

2

98 800

2

98 800

115 000
115 000

98 800

115 000

369 000
6 947

3524tO

And re kortsiktige fordringer

Sum fordringer

37s94t

80 823
433 233

762688

574 503

1 138 629

tooT 7?6

EIENDETER

Note

ANTEGGSMIDTER
IMMATERIELTE EIENDETER
VARIGE DRIFTSMIDLER

Maskiner og anlegg
Sum varige driftsmidler
FINANSIELTE ANTEGGSMIDTER

Sum anleggsmidler

OMtøPSMIDLER

FORDRINGER

Kundefordringer

INVESTERINGER

Bankinnskudd, kontanter o.l.
Sum omløpsmidler
Sum eiendeler

AISTAHAUG NÆRINGSFORENIf{G

SIDE 3

BALANSE
ATSTAHAUG NÆRINGSFOREN ING

Note

EGENKAPITAL OG GJETD

20L7

2016

1 025 885
1 025 885

951279
951279

1 025 885

95L279

EGENKAPITAL
INNSKUTT EGENKAPITAT
OPPTJENT EGENKAPITAT

Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital

3

Sum egenkapital
GJETD
AVSETNI NG FOR FORPLI KTELSER

ANNEN LANGSIKTIG GJETD
KORTSIKTIG GJETD

Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter

47 27L

34337

622t6

30 076

Annen kortsikt¡g gjeld

102057

Sum kortsiktig g¡eld

2tt544

to7 044
L7t457

Sum gjeld

211,544

171457

Sum egenkapital og gjeld

Sandnessjøen

¿

5,'l.ZO ¡>

Styret i Alstahaug Næringsforening

*¿e¿ruO
styreleder

Mona Vistnes
er

Anne-Berit Lauritzen
styremedlem

Knut Nilsen
styremedlem

Oddvar Pettersen
styremedlem

Odd Petter Olderskog Leknes
styremedlem

Carl N

d Tys

PaulThomas Holmvik
styremedlem

ATSTAHAUG NÆRINGSFORENING

SIDE

4

Regnskapsprinsipper

Ärsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak.
DRIFTSINNTEKTER

lnntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de
leveres.
KLASSIFISERING OG VURDERING AV ANLEGGSM¡DLER

Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk, Anleggsmidler er vurdert til
anskaffelseskost, Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets økonomiske levetid.
Varige driftsmidler nedskrives til gjenvinnbart beløp ved verdifall som forventes ikke å være forbigående.
Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdí i bruk, Verdi i bruk er nåverdi av fremtidige
kontantstrømmer knyttet til eiendelen. Nedskrivingen reverseres når grunnlaget for nedskrivingen ikke
lenger er til stede.
KLASSIFISERING OG VURDERING AV OMLøPSMIDLER

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av
anskaffelseskost og virkelig verdi.
FORDRINGER

Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap
Avsetning til tap gjØres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene.

Note 1 [Ønnskostnader og ytelser, godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor
Lønnskostnader
L6nninger
Arbeidsgiveravgift

20t7

20L6

587 516

597 080

31 034

32523

Pensjonskostnader

20922

25 665

Andre ytelser
Sum

15 435

2 805

654907

658 074

0

Selskapet har i 2O77 sysselsatt L årsverk.
PE

NSJONSFORPTI KTELSER

Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Ytelser
LØnn

til ledende personer

til daglig leder i regnskapsåret

Pensjonskostnader
Annen godtgjørelse
Sum

REVISOR

Kostnadsført revisjonshonorar for 2Ot7 utglør kr 5 000
I tillegg kommer honorar for andre tjenester med kr 0.

Daglig leder

Styret

465 824
0

0

4 535

0

470 359

0

Note 2 Anleggsmidler

Anskaffelseskost pr. 0t.0t.17
= Anskaffelseskost 31.12,17
Akkum u lerte avskrivninger 3I.12.77
= Bokført verdi 3L.12,17
Ärets ord inære avskrivninger

I
Pr.3].LZ2OLG
Endringer ført mot EK

P¡OL.AL2Otjl

o

Annen

egenkapital

Sum eeenkapital

Til årsmøtet i
Alstahaug næringsforening

Revisjonsberetning fot 2017
Jeg har revidert årsregnskapet for Alstahaug næringsforening for regnskapsåret 2017,
som
viser et overskudd pàk'r 74 605,-, Foreningens egenkapital ãr pr
f 025 gg5,-.

lt.tZ.ti n

Regnskapet er avgitt ay foreningens styre. Min oppgave er å uttale meg om regnskapet
og
øwige forhold i henhold til foreningens økonomiske stilling.

Mitt arbeid har basert seg på å kontrollere at regnskapsføringen gír et forsvarlig uttrykk for
foreningens økonomiske stilling ut fra de registrerte õg dokument..t. bilag ogäpplysninger.
Jeg mener at

t

o

regnskapet gir et uttrykk for foreningens økonomiske stilling 31. desembe r 2017
og
for at resultatet i regnskapsåret er i overensstemmelse med d1 registrerte og
dokumenterte bilag.
ledelsen har oppfylt sine plikter til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering
og
dokumentasjon av regnskapsoppiysninger.

14.05.2018

