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Årsmelding for 2008

Deres Ref. Vår ref. (Bes oppgitt ved svar) Dato:
24.03.09

Nordland landbruksselskap — styrets årsmelding for 2008

Virksomhetens art
Nordland landbruksselskap er en stiftelse og et forum for landbruk, annen naturbruk og
bygdeutvikling i Nordland. Stiftelsen har kontorsted i Bodø. Se for øvrig stiftelsens vedtekter.

Omfortsatt drift
Stiftelsens samlede eiendeler er i balansen pr 31.12.08 ført opp med kroner 4 586 998,-.
Regnskapet for 2008 er gjort opp med et overskudd på kroner 103 066,-.

Styret anser at stiftelsens økonomi er god og gir et godt grunnlag for videre drift.

Om økonomiske forhold for øvrig
Stiftelsen har plassert sine midler på høyrentekonto i bank. Stiftelsen solgte i 2008 sin
aksjepost i LOG for kroner 9 000,- og står nå som eier av kun andeler i Bodø boligbyggelag.
Dette anses å være i samsvar med stiftelsens vedtekter og stiftelseslovens krav til sikkerhet.

Stiftelsen har utbetalt honorar til styremedlemmer og reisegodtgjørelse til styremedlemmer,
sekretær og andre etter statens regulativ.

Valg på årsmøtet
Det ble holdt årsmøte i Fylkesmannens lokaler i Bodø 14. april 2008.

Følgende ble valgt til styret:
Knut Nordmo, leder, valgt for 2 år
Ann-Christine Theodorsen, styrmedlem, ikke på valg
Anne Marit Isachsen, styremedlem, ikke på valg
Trine Bolstad, styremedlem, ikke på valg
Anders Johansen, styremedlem, valgt for 2 år

Varamedlemmer valgt for ett år:
1. Kåre Sjåvik, 2. Turid Næss og 3. Trond Moan

Valgkomité til årsmøtet i 2009:
Leder Kåre Holand, Astrid T. Olsen og Tor Stabbforsmo

Revisor:
Adresse: Telefon Telefaks Kontonummer
Statens hus 75 54 78 40 75 54 78 75 8902 11 57822
Moloveien 10
8002 Bodø
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Statsautorisert revisor Astrid Hansen ble valgt til revisor for 2008.

Medlemmer
Nordland landbruksselskap hadde i 2008 13 bedriftsmedlemmer og 10 personlige
medlemmer.

Arbeidsmiljø og ytre miljø
Stiftelsen har ikke ansatte. Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø.

Arbeidet i 2008
Årsmøtet ble holdt den 14. april i Bodø. Årsmøteseminaret hadde som tema: Nye strategier
for mat o reiseliv i Nordland. Alf Thynes, Fylkesmannen i Nordland, innledet til debatt.

Nordland landbruksselskap har fortsatt arbeidet med profilering i 2008, og ny roll-up for å
markere Nordland landbruksselskaps deltakelse ved ulike arrangementer er nå produsert.

Nordnorsk landbruksråd har etablert et nordnorsk/arktisk tenkeloft. Dette er et utfordrende
arbeid i en landsdel preget av store avstander, et mangfoldig landbruk og mange parter som
skal møtes i en dialog for å utvikle en landbrukspolitikk for landsdelen. Styret og sekretær har
deltatt i prosessen og støttet arbeidet i 2008.

Nordland landbruksselskap har bidratt til finansieringen av et arbeidsseminar
"Klimaendringer og miljøutfordringer — nye krav til sortsutvikling og driftsteknikk i Nord-
Norge" med deltakelse fra LMD, Forskningsrådet, Graminor, Norsk genressurssenter, UMB,
Bioforsk, Troms bondelag, Nordland Bondelag, Nordland bonde- og småbrukarlag og Nord-
norsk Landbruksråd, Tine og Fylkesmannen i Nordland. Arbeidsseminaret var svært vellykket
og har siden dannet et godt faglig fundament i innspill til LMD's klimamelding og til
Graminors strategiarbeid.

I tillegg har landbruksselskapet som en del av markeringen av pris for veldrevet
melkeproduksjon for 2007, bidratt til finansiering av et miniseminar i Gildeskål med temaene
Landbruk og identitet v/Åge Bergquist, Bondelaget og Smittevern, dyrevelferd med mer
v/Berit Gjerstad, Mattilsynet

Pris for vedrevet melke roduks'on ble på årsmøtet tildelt Harry Nilsen og Arnhild Rømo
som driver Sandstad gård i Gildeskål kommune.

Styret gikk til anskaffelse av ny vandrepokal for veldrevet melkeproduksjon i 2008 da den
gamle pokalen var fulltegnet.

Arbeidet videre
Styret le ger til grunn at Nordland landbruksselskap fortsatt har god økonomi.
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Trine Bolstad
styremedlem

-Christine Anders Johansen
styremedlem styremedlem

Adresse:
Statens hus
Moloveien 10
8002 Bodø

Anne Mar sachsen
styremedlem

Hanne Østerdal
sekretær

Telefon Telefaks Kontonummer
75 54 78 40 75 54 78 75 8902 11 57822
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I styret for Stiftelsen Nordland Landbruksselskap
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styremedlem
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NOTER TIL REGNSKAPET

Note 1 : Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Note 2 : Stiftelsen har ingen ansatte. Styremedlemmer har ratt utbetalt møtegodtgjørelse etter
statens regulativ med til sammen kr. 36.840,-. Det er ikke utbetalt møtegodtgjørelse til
stiftelsens sekretær. Kostnadsført honorar for revisjon beløper seg til kr. 7.875,- inklusive
merverdiavgift.

Note 3 : Det er ikke utbetalt tilskudd til foretak i 2008. Kostnadsført reisestipend til Siv
Mossleth i 2007 på kr. 15 000,-, står som leverandørgjeld.

Note 4: I posten inngår bundet bankinnskudd med kr. 14.973,47. Skyldig skattetrekk er på kr.
14.932,-.
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Stiftelsen
NORDLAND LANDBRUKSSELSKAP

OPPGAVE OVER LØNN OG ANDRE YTELSER TIL STYREMEDLEMER OG
FORRETNINGSFØRER I HHT. STIFTELSESLOVEN § 19.

Møtegodtgjørelse styremedlemer 36 840

OPPGAVE OVER UTBETALTE YTELSER 1 HHT STIFTELSESLOVEN § 19.

Det er ikke utbetalt ytelser i 2008
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