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Nordland landbruksselskap – styrets årsmelding for 2011
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.
Om fortsatt drift
Stiftelsens samlede eiendeler er i balansen pr 31.12.11 ført opp med kroner 4 384 844,-.
Regnskapet for 2011 er gjort opp med et underskudd på kroner 39 946,-.
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 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 3. mai 2011.
Følgende ble valgt til styret:
Ann-Christine Theodorsen, leder, valgt for to år
Anne Marit Isachsen, styremedlem, valgt for to år
Jan Gunnar Eilertsen, styremedlem, valgt for ett år
Varamedlemmer valgt for ett år:
1. Turid Næss, 2. Trond Moan og 3. Knut R. Ånes
Valgkomité til årsmøtet i 2012:
Helge Nilsen (leder), Marit Åsbakk og Jan Bjørkås.
Revisor:
Statsautorisert revisor Astrid Hansen har vært stiftelsens revisor. I løpet av 2011 har hennes
firma fusjonert med Ernst & Young AS, som nå er registrert som stiftelsens revisor.
Medlemmer
Nordland landbruksselskap hadde i 2011 12 bedriftsmedlemmer og 10 personlige
medlemmer.
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Arbeidsmiljø og ytre miljø
Stiftelsen har ikke ansatte. Virksomheten påvirker ikke det ytre miljø. Det har ikke vært noen
ulykker eller skader på personer eller materiell i 2011.
Likestilling
Styret er sammensatt av to kvinner og en mann.
Arbeidet i 2011
Årsmøtet vedtok etter anbefaling fra styret å endre vedtektene for stiftelsen til at styret
heretter skal bestå av tre medlemmer med varamedlemmer. Bakgrunnen for dette var å
redusere kostnadene til administrasjon. Endringene ble sendt inn til registrering i
stiftelsestilsynet, men saken ble avvist på grunn av manglende dokumentasjon i form av
begrunnelse og underskrevet protokoll fra årsmøtet. Det ble også påpekt ytterlige behov for
endringer av vedtektene for å få disse i samsvar med ny Lov om stiftelser av 15. juni 2001 nr.
59. Styret har arbeidet videre med utkast til nye vedtekter som legges fram for årsmøtet i
2012.

-

Det er arbeidet videre med egen heimeside for stiftelsen, denne kom i drift i første kvartal
2011. Det er usikkert hvor mye denne brukes, noen melder tilbake at den er vanskelig å finne
fram til, og forbedringer vil bli vurdert. Styret har også diskutert hvordan fondskapitalen kan
plasseres for å gi høgere avkastning og mindre risiko for tap av kapitalen. Styret har ikke
konkludert i denne saken.
Nordland landbruksselskap mottok en søknad om støtte i 2011. Søknaden var fra Norsk
Landbruksrådgiving v/Steve Saltermark som ønsket delfinansiering av «Forprosjekt for økt
bærproduksjon i regionen og landsdelen» med kr. 15 000. Styret kom i møte 29. november
2011 fram til at stiftelsen ikke har midler til å kunne finansiere denne type prosjekter.
Styret deltok på Hurtigruteseminaret 2011 i regi av Bioforsk og benyttet denne anledningen til
å gjennomføre styremøte. På dette møtet ble det vedtatt å sette av midler til gjennomføring av
landbruksseminar våren 2012. Styrets leder har også brukt mye tid på planlegging av dette
seminaret i lag med medarrangørene Fylkesmannen i Nordland, Nordland bondelag, Nordland
Bonde- og Småbrukarlag og Forskningsrådet.
Pris for veldrevet melkeproduksjon ble for 2011 tildelt Lars Nicolaisen fra Utbjør i Hadsel
kommune. Landbruksselskapet har i den sammenheng i samarbeid med Hadsel kommune
planlagt, gjennomført og finansiert en lokal markering på Turistsenteret på Børøya med
utdeling av prisen. Dette arrangementet ble kombinert med et åpent miniseminar med tema
leiejord. Oppslutningen var relativt god.
Arbeidet videre
Styret legger til grunn at Nordland landbruksselskap fortsatt har god økonomi.
Vedtatt på styremøte den 26. mars 2012.
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