ÅRSMØTE 2013, KORT REFERAT:

Årsmøtet 2013 ble avholdt i Tines lokaler i Bodø, mandag 28.04.2014,
kl. 13.00.
8 medlemmer møtte.
Fredrik Helgesen ble valgt til møteleder og Gunn Tostrup ble valgt til sekretær.
Øyvind Mevik og Arnhild Rømo ble valgt til å skrive under protokollen.
Styrets leder gikk gjennom årsberetning
Ingen kommentarer. Enstemmig godkjent.
Regnskap og revisjonsberetning ble gjennomgått. Ingen kommentarer.
Enstemmig vedtatt.
Arbeidsplan for 2014 ble gjennomgått.
Framlagte arbeidsplan ble godkjent.
Godtgjørelse tillitsvalgte:
Valgkomiteens forslag er at vederlag følger tidligere praksis.
Møtegodtgjørelse pr. dag for 2014: kr. 1.500,-.
Leder: Årlig godtgjørelse, kr. 5.000,Resten av styret: Årlig godtgjørelse, kr. 1.000,Enstemmig vedtatt.
Vi orienterer om budsjett for 2014. Ingen kommentarer.
Valg:
Fredrik Helgesen ble valgt til leder for 1 år, gjenvalg.
Tove Berre og Kristian Stensland ble valgt til styremedlemmer for 2 år, gjenvalg.
Torgeir Løkås valgt til nestleder for 1 år, gjenvalg.
Valg av varamedlemmer for 1 år:
1. Leif Kåre Sandaa, Meløy
2. Line Hopstad, Saltdal
3. Marit Busch, Gildeskål
Varamedlem nr. 2 og 3 er ny.
Fauske Revisjon A/S valgt til revisor, gjenvalg.
Valg av medlem til valgkomiteen 2014:
Forslag: Helge Kongsvik, Lurøy. Enstemmig valgt
Valg av varamedlem til valgkomiteen for 1 år:
Forslag på Kjell Olav Fjære, Bodø. Gjenvalg.

STYRETS ARBEID
Styret for 2014:
Fredrik Helgesen
Torgeir Løkås
Jon Bjørnar Alstad
Tove Berre
Kristian Stensland
Inge Åbodsvik

Meløy
Valnesfjord
Skjerstad
Saltdal
Øresvik
Meløy

Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Avløsernes representant

Leif Kåre Sandaa
Line Hopstad
Marit Busch

Neverdal
Saltdal
Gildeskål

Varamedlem
Varamdlem
Varamedlem

Valgkomitè:
Audun Dahl
Frank Mikalsen
Helge Kongsvik
Kjell Olav Fjære

Fauske
Beiarn
Lurøy
Bodø

Medlem, leder valgkomiteen
Medlem
Medlem
Varamedlem

Det er i meldingsåret avholdt 4 styremøter, og 35 saker er behandlet.
Saker det har vært jobbet mye med, er landbruksvikarordninga.
Har også jobbet med å få bedriftshelsetjeneste til våre ansatte.
Vi har også lagt stor vekt på økonomi og utestående.
I tillegg vanlige styresaker.

MEDLEMMENE
Vi har i 2014 hatt 226 refunderbare medlemmer, det er en nedgang på 1 fra året
før.
123 medlemmer har benyttet laget som arbeidsgiver, det er 5 flere enn året før.
Det er vi fornøyde med når vi vet at flere og flere legger ned brukene sine.
Omsetningen har gått ned med ca 1.000.000, fra foregående år.
Nedgangen var forventet, og det ligger ingen dramatikk i det.
Målet for 2015 er at enda flere medlemmer benytter laget som arbeidsgiver, eller
at vi klarer å beholde det antall vi har pr. i dag.

AVLØSERNE
Laget har i 2014 hatt 13 ringer med fast ansatte avløsere.
I tillegg har vi enkelte medlemmer som ansetter avløsere på heltid.
Mange ansetter sesongarbeidere til seterdrift og fellesbeite på sommeren.
Ellers tar enkeltbrukere inn avløsere ved behov.

Det ble sendt ut 197 lønns-og trekkoppgaver for 2013, mot 202 året før.
Det viser at enkelte av våre medlemmer er veldig flinke til benytte laget til
utlønning, og at flere arbeider i 100% stillinger.
Vi har 9 personer ansatt som landbruksvikarer, samt at vi leier landbruksvikar
hos Rødøy kommune.
En jobber for tiden i full stilling, pluss landbruksvikar i Rødøy. Noen har
deltidsstillinger. De resterende har beredskapsstillinger.

2014
Avløsernes representant i styret:
Verneombud:

Inge Åbodsvik, Meløy
Lill Anita Urskog, Fauske

20.-21. november 2014 holdt Studieforbundet Næring og Samfunn kurs for
avløsere og landbruksvikarer i Nordland, på Thon Hotel Bodø. Fra vårt lag møtte
12 personer.
Emner var: Kusignal, besøk i robotfjøs, dyrevern, pensjon og forsikringer.
Forelesere var: Ann-Lisbeth Lieng, Felleskjøpet. Gøril Moe Hagen, Mattilsynet.
Staale Grude Haaland, Willis og Romar Skeie Olsen fra Norske
Landbrukstjenester.

ØKONOMIEN I LAGET
Regnskapet viser et overskudd på kr. 31.650, før skatt.
Skatt er beregnet til kr. 3.223,-. Samlet overskudd, kr. 28.427,-.
Sammenligningstall
2012

%

2013

%

2014

%

Adm.påslag

273.776

54.94

344.846

69.31

392.148

65.10

Andre tilskudd

217.099

43.56

142.178

28.58

196.589

32.65

Andre driftsinn

7.500

1.50

10.500

2.11

13.500

2.25

Sum
498.375
100
497.524
100
602.237
100
Andre tilskudd består for det meste av tilskudd fra Bodø kommune, og Lurøy
kommune for administrering av landbruksvikarordninga
Vi har for 2014 hatt tilskudd på kr. 170.000,-, for administrering av
landbruksvikar. Beløpet kommer frem under salgsinntekt, og vises ikke under
sammenligningstall.
Renteinntekter 2014 beløper seg til kr. 94.505,-.

Renteinntekter
Bankkonti
Belastning brukere
Renter
tilbakebetalt skatt
Renteutgifter
Tilsammen

2012
65.429
23.646
0

2013
75.501
25.906
152

2014
73.629
20.686
190

94
88.981

0
101.559

0
94.505

Resultatet kommer fram slik:

Administrasjon
Avløsning
Annen virksomh.
Finans
Skatt

2012
-77.552
69.563
16.845
88.981
-33.215

%
-120.01
107.65
26.07
137.69
-51.4

2013
-134.183
-38.190
24.423
101.559
-3.111

%
-271.07
-77.15
49.34
205.16
-6.28

2014
-45.950
-14.324
14.995
94.505
-3.223

Landbruksvikar
0
0
0
0
-17.576
Årsoppgjørsdisp
64.622
100
-49.502
100
28.427
Som vi ser har vi et overskudd på kr.28.427,- til sammenligning hadde vi året før
et underskudd på kr. 49.502,-.
Overskudd 2014 overføres til fri egenkapital.

PÅSLAG
Påslag sykdom, avløsere, har for 2014 vært på 1,5% hele året.
Yrkesskadeforsikring 1,2%, og ansvarsforsikring 0,2% som i 2013.
Påslag administrasjon har vært 6,0% og påslag otp (obligatorisk tjenestepensjon),
har vært 1% hele året.
Alle påslag beregnes av brutto lønn, uten feriepenger.
Påslaget vil bli vurdert fortløpende.

EGENKAPITAL
Egenkapitalen for 2014 er på kr. 1.062.310,-.
Andelskapital kr. 54.700,- og fri egenkapital kr. 1.007.610,-.
Egenkapitalen er nå på 9,67 %, av omsetning.

KONTORET
Daglig leder er ansatt i 100 % stilling.

%
-160.60
-50.05
52.40
330.15
-10.5
-61.4
100

KONTORETS ÅPNINGSTIDER
TELEFONNUMMER:
MOBILNUMMER:
E-POSTADRESSE:

08.00-15.30
75 75 54 44
918 60 615
landbrukstjenester.salten@n-lt.no

DIVERSE
Regionsamling 2014, for avløserlag, ble avholdt på Rica Hell Hotell, i Stjørdal,
12.-13.11.2014.
Landet er delt inn i 2 regioner, og region nord består av Finnmark, Troms,
Nordland, Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Møre og Romsdal. I tillegg deltok
Rogaland sammen med oss. Til sammen møttes ca. 110 personer til samling.
Fra Landbrukstjenester Salten deltok daglig leder Gunn Tostrup.
Daglig leder deltok på kurs i personalbehandling, i forkant av samling.
Tove Berre og Kristian Stensland har deltatt på 2 moduler av salgskurs i løpet av
året.
Daglig leder har også deltatt på vårsamling på Rica Hell Stjørdal, 27. og 28. mai
2014.
Her deltok også Tove Berre og Kristian Stensland på modul 2 av salgskurset.
Daglig leder deltok på HMS-kurs:, med NHO.
I tillegg har det vært to samlinger i Bodø ang den nye 2+2-ordninga for avløsere
som er på trappene. Daglig leder deltok på begge samlingene.
Tove Berre har deltatt på et orienteringsmøte i Mosjøen ang. samme tema.
Årsmøtet 2013, i NLT (Norske Landbrukstjenester), ble avholdt på Quality
Airport Hotel Gardermoen, 02.-03. april 2014. Fra Nordland deltok; Tove Berre
og Torgeir Løkås fra Landbrukstjenester Salten, Einar Åbergsjord Midtre
Hålogaland Landbrukstjenester og
Wenche Lamo Husby, Helgeland Landbrukstjenester.

Virksomhetens art
Landbrukstjenester Salten er et selskap som driver utleie av arbeidskraft til
gårdbrukere og andre. Selskapet er lokalisert i Meløy kommune

Rettvisende oversikt over utvikling og resultat
Styret mener selskapet gir et rettvisende bilde av selskapets resultat og stilling.

Fortsatt drift
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og styret
bekrefter at denne forutsetningen er til stede.

Arbeidsmiljø
Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som bra. Det er ikke iverksatt spesielle
tiltak i denne forbindelse.
Ansatte i virksomheten har ikke vært utsatt for ulykker eller skader i forbindelse
med utførelse av sitt arbeid.
Sykefraværet har i året vært på totalt 3.457 timer hvorav 6,2 % skyldes
langtidsfravær. Fravær utgjør 6,7% av den totale arbeidstiden i selskapet i
regnskapsåret.

Likestilling
Selskapet hadde ved årets utløp 25 ansatte, 7 kvinner og 18 menn. Arbeidstid og
lønn er rettferdig fordelt mellom kjønnene. Selskapets personalpolitikk anses for
å være kjønnsnøytral på alle områder.
Styret består av 6 personer, hvorav1 er kvinne.

Ytre miljø
Selskapet driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø.

Andre forhold
Styret kjenner ikke til noen forhold av viktighet, for å bedømme selskapets
stilling og resultat, som ikke fremgår av regnskapet og balansen med noter. Det
er heller ikke etter regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn
har betydning ved bedømmelse av regnskapet.
Selskapet driver ikke organisert aktivitet innen forskning og utvikling.
Meløy 10.03.2015
Gunn-B. Tostrup
daglig leder

Fredrik Helgesen
styreleder

Torgeir Løkås
nestleder

Tove Berre
styremedlem

Jon Bjørnar Alstad
styremedlem

Kristian Stensland
styremedlem

Inge Åbodsvik
styremedlem

