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Land brukstjenester Buskerud

TIL MEDLEMMENE

INNKALLING TIL ÅNSVIØTE I LANDBRUKSTJENESTER BUSKERUD

sted: Buskerud videregående skole, avd. Buskerud landbruksskole,
Buskerudveien 134, Åmot, Bygg H, personalrommet v/kantina.
Tid : Torsdag 25. april Z0!9, kl. 20.00

SAKSLISTE
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Sak 05 Regnsl<ap og revisjonsmelding 20LB
Sak 06 Arbeidsplan 2019
Sak 07 Budsjett 2019

Sak 08 Godtgjørelse til tillitsvalgte
Sak 09 Valg

Valg av leder for l, år
Valg av styremedlemmer for 2 år
Valg av 3 nummererte varamedlemmer til styret for 1 år
Valg av revisor
Valg av L medlem til valgkomiteen for 3 år
Valg av varamedlem til valgl<omiteen for j. år

Sak L0 Vedtektsendringer. Forandring av lagets adresse
Sak 11 lnnkomne saker

Saker som medlemmene vil ha behandlet på årsmøtet, må være styret i hende innen L6.
april 2019.
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Styret har i 2018 hatt følgende sammensetning:
Leder:

Nestleder:
Karl lvar Blyberg
Tom Ragnar Berg

Styremedlemmer: HansChristianTandberg
Tor Kåre Hoffart
Terje Kristiansen

Avløserrepresentant: Øystein OIberg verneombud
Ansatte: Anne K. Rpren, regnskapsansvarlig, Torbjørn Aalton

ansvarlig Øvre Buskerud og Kari BØhn, daglig leder.

Det har vært holdt 3 styremøter:
STYREMøTER: saker som har vært behandlet
Budsjett og regnskap
Personvern (GDPR)

Nye avløsere i Øvre Buskerud
Leasingbil for landbruksvikarer
Ansette 2 nye landbruksvikarer i t00% stilling
Logo på bilene til landbruksvikarene
Markedsføring
Avløserku rs, ansvarlig Buskerud
Arbeidstilsynet
Endringer i lønnssystem
Web Temp
Arbeidsavtaler
Et felles telefonnummer til LTB

Kontor i nedre Buskerud
Bytte av daglig leder
Ansette en ny i administrasjonen

AVLøSERFORMER:

Avløserringer: Eiker har 1, Lier/nedre Buskerud har 1, Ringerike har nå 2, en ny ring på
Ringerike, ansatte i desember avløser som har fagbrev i husdyrstell, (2+Z ordningen)første
arbeidsdag 3. januar 2019 Modum har 1 og Gol har J.

Landbruksvikarer: Vi har 2 landbruksvikarer i t}O%stilling, begge ansatt 1. september, Erik
Gimse Thoresen i nedre Buskerud og Kajan, Kajandren Kandasamy,i øvre Buskerud. Begge
skal kunne brukes i hele fylket ved behov.
Vi har 6 tilkallingsvikarer.
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Vi har også arbeidsgiveransvaret for en gartner som er ansatt i Øverland andelslandbruk i

Bærum.

Antall ansatte av!øsere i 20% stillins eller mer: er 42
MARKEDSFøRING/LOGO PÅ BTLER

Bilene til våre to landbruksvikarer: Nærmest, bilen en leasingbil med logo, hans
navn og telefon.
Erik har sagt seg villig til å ha logo for Landbrukstjenester Buskerud, på sin private bil

LAN DBRUKETS HMS-TJEN ESTE

I forbindelse med vårt medlemskap er 6 fast ansatte avløsere og en landbruksvikar i nedre
Buskerud med i helsetjenesten og får innkalling til legesjekk.
Vi har et visst antall timer til å sette opp aktivitetsplan sammen med kontaktperson, lngrid
B.Terum. Vi vil i 2019 ta en gjennomgang av avtalen, og vurdere hva vi har igjen for
kontingenten vi betaler.

FORSIKRINGER

Gjennom NLT (Norske Landbrukstjenester) har laget ansvars- og yrkesskadeforsikring i

Landbruksforsikring/Landkreditt Forsikring, og avtale om obligatorisk tjenestepensjon i KLP.

Dette gjelder alle vi har arbeidsgiveransvaret for og som lønnes av
Landbrukstjenester Buskerud SA

KURS/MøTER FOR TTLLITSVALGTE OG ANSATTE
4.-5. og S.april Buskerud hadde ansvar for avløserkurs på Storefjell, for Vestfold, Telemark

og Buskerud. Anne, TorbjØrn og Kari
10. og ll.april Årsmøte NLT, Thon Hotell Oslo Aeirport, Karl lvar og Kari
3. mai
23. mai

Møte med arbeidstilsynet. Kontoret på Gol, Øystein, Anne, Torbjørn og Kari
Regnskapskurs, Helgelandsmoen, Hult og Lillevik (Connect HRM)Anne

30.-3l oktober
1. november HØstsamling, Scandic Hell, Stjørdal, og kurs WebTemp, TorbjØrn og Anne
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På styremØtel2T.junitok vi opp spørsmål om viskal starte med WebTemp. Det vil gløre
ting enklere med hensyn til arbeidsavtale, timelister mm. Torbjørn hadde jobbet med
WebTemp tidligere og tok oppgaven med å være bindeleddet WT - LTB. Målet var å legge til
rette og komme i gang og at reskontro kunne overføres fra nyttår.
Vi oppdaget imidlertid underveis ting som gjorde at vi i november/desember bestemte oss
for å «hoppe av» WebTemp og finne andre muligheter.

AVLøSERKURS

Årets avløserkurs ble holdt i Buskerud, øvre Buskerud på Storefjell. Fra Buskerud var Erik og
Øystein med. Fra Vestfold stilte 6 avløsere og lærlinge, fra Telemark kom 4 avløsere I tillegg
en jente fra Enebakk som har vært med oss på kurs tidligere. Tema: Besøk på Nortura
slakteri, Norilia ullstasjon på Gol. Smittesikkerhet og smittevern v/veterinær.
Førstehjelpskurs v/ Gol Røde Kors, besøk på Eiksenteret på Gol, betjening og vedlikehold av
traktor. Handtering av traktor på vei, hva er lov, hvilke sertifikater må du ha v/ Hallingdal
trafikkopplæring. Hva ønsker de ansatte i landbrukstjenestene av administrasjonen. Blir de
tatt nok vare på av arbeidsgiver og oppdragsgiver?
Det var også samling for administrasjonen i Buskerud og Vestfold, Telemark hadde forfall.

KONTORER

Vi har et kontor på Enden 1 på Gol, Øvre Buskerud, som betjenes avTorbjørn.
I nedre Buskerud har vi de siste årene hatt 2 hjemmekontor på Tyristrand og på Hokksund.
Fylkeskommunen skal opprette et kontorfellesskap for landbruket på Buskerud
videregående skole, avd. landbruksskolen, Grønt Fagsenter. Vi meldte vår interesse og
hadde flere av våre møter i første etasje i den gamle kontorbygningen i høst.
Kontorbygningen er totalrenovert innvendig
På stvremøtet 27.iuni vedtok vi å leie/åpne kontor på Grønt Fassenter
Vi gjorde avtale om å leie kontor i andre etasje som skal være ferdig ijanuar z}tg, Da får vi
også samlet nedre Buskerud, adressen er Grønt Fagsenter,
Buskerudveien L34, 3340 Åmot.

Hovedkontor, Grønt Fagsenter Buskerud
Buskerudveien L34, 3340 Åmot

Kontor, Øvre Buskerud
Enden 1, 3550 Gol
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På styremøtet 09.10 ble det vedtatt at Torbjørn overtar som daglig leder fra L. januar 2019.
Kari ønsker å slutte i løpet av våren 2019.

Vi lyste ut en stilling og søkte etter en ny medarbeider i administrasjonen, iS}%stilling.

SOSIALT SAMVÆR FOR ANSATTE

Det ble heller ikke i år holdt eget sosialt samvær for ansatte, men vi håper på at lokalene på Grønt
Fagsenter vil gjøre det enklere å ha noen uformelle samlinger mellom avløsere og administrasjonen.

HJEMMES!DEN OG FACEBOOK

Hjemmesiden og FB fungerer, men vi må bli mye flinkere til å oppdatere.
Vi benytter i stor grad E-post for å gi beskjeder/informasjon til de som bruker oss.
Vi har i år lagt stor vekt på å få inn mail-adressene til våre brukere.

øKONOMIEN ILAGET
Lagets omsetning var i 2018 kr 14.187.2t5.-

Resultatet gir et underskudd på kr 107.614.- etter skatt.

LTB sitt påslag er på !0%. Dette dekker lagets utgifter til:
Yrkesskade- og a nsva rsforsi kring
Sykeforsikring/lønn til fast ansatte avløsere de første L4 dagene v/sykdom,
Kontingenter og ad m i n istrasjonskostnader.

154 bønder/kunder har benyttet laget til utlØnning.



Lanbrukstjenester Buskerud SA

Årsberetning for 2018

Åmot 22.03.2019
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Årsregnskap 2AL8
for

Landbrukstjenester Buskerud SA

Org. nummer:.9795L6185



Resultatregnskap

Note

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsin ntel<te r

Omsetning
Tilskudd landbruksvikar
Sum driftsinntekter

Driftskostnader
Lønnsl<ostnad

Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

Driftsresu ltat

Finansinntel(ter og f inanskostnader
Rentein ntel<t

Rentekostnad
Netto finansposter

Ordinært resultat før skattekostnad

Skattekostnad på ordinært resultat

ÅRsRrsulrRr

OverfPringer og disponeringer
Overføringer a nnen egenkapital

Sum overføringer og disponeringer

Landbrukstjenester Buskerud SA

2078

1,2

2

14 tB7 215

300 000
L4487 215

13 962 717

630 240
t4 592 957

-L05747

7tB
1,21,1

-493

-106 235

1,379

-LO7 614

-to1 6L4

-LO7 6L4

12 66t 237
468 524

L3 L29767

12 321 831.

312 565
12 634396

49s364

674
95

579

495 943

1l.0 359

385 584

385 584

385 584

for Landbrukstjenester Buskerud SA 9795 16185

2077



Landbrukstienester Buskerud SA

Balanse pr. 31.12.2AL8

3L.L2.2418 31.\2.2017

EIENDELER

Omløpsmidler

Fordringer
l(u ndefordringer
Andre fordringer

Bankinnsl<udd, kontanter o.l.
Bankinnskudd, kontantel o.l.

Sum omløpsmidler

SUM EIENDELER

2 451823
B2 097

1" 438 377

3 972 297

3 972 297

3 054 892
sB 290

1- 1.44 rc3

4 257 285

42s7 285

for Landbrukstienester Buskerud SA .979516185



Land brukstjenester Buske rud SA

Balanse pr. 31.12.2018

31.12.2018 31,t2,2017

E6ENKAPITAL 06 GJETD

Egenkåpitåt

Innskutt egenkapltal
Selskapskapital

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

§urn egenkuplttl

Gjeld

Kortsiktlg gield
Betalbar skatt
Skyldig offentlige avgifter
Annen korr§lktig Sield
$um kortsiktig Bield

§um gijeld

§UM EGENINÅPITAI OG G]ELU

Nestleder

{.,#fl#hluf[*lfrV
Styremedlem

frr-k*/#,//*"f
Tor-Kåre Hotfart
Styremedlem

rk-i,#i*lW
§tyremedlem

5r6 114542

623233

717 77s

1 093

1B0X41.7
142"§l982

3234§71"

323452L

3972297

t14g42

730 848

845 1C0

110 358
1 985 291
TBL6447
3 412 096

3 412 096

4 2§7 285

Styremedlem

for landbrulctienesler Buskerud §A OrEanlsåsJonsnr. 079S16195

,ø* k ryrn@ Øryrd, 0k{
Tom Ragnar Berg I I flysteln Olberg



Landbru enester Busl<erud SA

Noter 20Lg

Antall årsverk i regnskapsåret er 43.

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

Note 2 - Ytelser/godtgiørelser til styret, daglig leder og revisor

Ytelser til ledende personer

Note 1- Lønnsl<ostnad

Løn n

Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre IØnnsrelaterte ytelser

Totalt

Daglig leder
Styremedlemmer

Ytelser til revisor

Revisjon

Andre tjenester

Samlet honorar til revisor

Honorar til revisor er eksklusive merverdiavgift.

20tB

12 054 825
t 55t 497

271 580
84 816

13 962 7L7

Pensjons- Annen
Lønn forpliktelse godtgiørelse

1.00 520 2 orc 1L 230
7800 0 0

20L7

10 691 853

1.392 877
153 083
84 O1B

12321 831

Sum

113 760
7 800

15 r.00

9 275

24375

Det er ikke tegningsretter, opsjoner eller tilsvarende rettigheter for ansatte og deres tillitsvalgte.

Daglig leder og styret har ikke avtale om sluttvederlag, bonus, aksjebasert avlønning, overskuddsdelinger, opsjoner
eller lignende.

Det er ikl<e gitt lån eller stilt sikkerhet ovenfor ansatte, daglig leder, styremedlemmer, aksjonærer eller nærstående
til disse.

Noter for Buskerud SA .97951618s



Landbrukstjenester Buskerud SA

Noter zOLg

Note 3 - Skatter

Spesifikasjon av årets skattegrunnlag:

Resultat før skattekostrrader
Fremført korreksjonsinntekt til fradrag

= lnntekt

Spesif ikasjon av årets sl<attel<ostnad :

Beregnet skatt av årets resultat
+ for lite (- for mye) avsatt tidligere
+ Formuesskatt

= Ordinær skattekostnad

Betalbar skatt i balansen består av:

= Betalbar skatt i balansen

Ordinær skattekostnad og Betalbar skatt i balansen består av 0,3% formuesskattt

Midlertidige forsl<jeller og balanseført utsatt skatt

zOLB

+ Utestående fordringer -46 400
- Fremførbart skattemessig underskudd 106 235

Sum negative forskjeller 152 635

Forskj. som ikke inngår i beregning av utsatt skatt -L52 635

Grunnlag for beregning av utsatt sl<att / skattefordel 0

Utsatt skattefordel kr 33 579 er av forsiktighetshensyn ikke balanseført.

2018

-106 235

-106 235

2018

0

286
675

t 379

20Lt

-46 400
0

46 400

-46 400

0

Noter for Buskerud SA .979516185



Landbrukstjenester Buskerud SA

Noter 2018

Note 4 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrel<kinnskudd utgjør pr 31,12, i år kr 558 720 og utgjorde pr 31,12, i fjor kr 625 239,

Note 5 - Egenl<apital

Selskapskapital egenkapital egenkapital

Pr 1.1. 714342 730 B4B 845 190
Anvendt til årsresultat -tO7 614 -107 61-4

Andre transaksjoner, må spesifiseres 200 0 200

Pr31.L2. LLq542 623233 737775

Andre transaksjoner gjelder innskudd fra to nye medlemmer i året å kr 100.

Note 6 - Andelskapital

Medlemsinnsl<udd fra medlemmer totalt 1 145 a kr 100 =1L4 500. (Bokført l<r 114 542)

Noter for Landbrukstjenester Buskerud SA .979516185



Revisorl<ollegiet

Til årsmØtet i

Landbrukstjenester Buskerud SA

UAVHENGIG REVISORS BERETNING

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

lØnklusjon

Vi har revidert Landbrukstjenester Busl<erud SA sitt årsregnskap som viser et underskudd på kr 107 614.

Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 201"8, resultatregnskap for regnsl<apsåret avsluttet per

denne datoen og noter til årsregnsl<apet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et rettvisende
bilde av lagets finansielle stilling per 31. desember 201-8, og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per

denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regtrskapssl<ikk i Norge.

Gru nnla g for konklusjo ne n

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de

internasjonale revisjonsstandardene (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er

besl<revet i Revisors oppgover og plikter ved revisjon av årsregnskopef, Vi er uavhengige av laget slik det kreves

i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse l<ravene. Etter vår
oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår l<onklusjon.

Styret og doglig leders ansvor for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnsl<apslovens regler og god regnskapsskil<l< i

Norge. Ledelsen er også ansvarlig for sllk intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et
årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av r"nisligheter eller utilsil<tede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til lagets evne til fortsatt drift og opplyse om
forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnsl<apet så

lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verl<en som følge av misllgheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som
inneholder vår konklusjon, Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en

revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdel<ke

vesentlig feilinformasjon som el<sisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller utilsil<tede
feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet kan forventes
å påvirke Økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://revisorforeni ngen. no/revisjonsberetn i nger

RBVisorkolleqiet AS: Revisonr[/ort1.nr.: 987 tiSS 636 MVA, l': 32 27 03 00. f.rost[c_ilrevisorkolle!]iet.n0. wwwrBVisorkolleqliet.n0
Avdelinqer: BRAMMEN: lnrleniør Rybergs Gate 48,3024 Dranrrnen. l(0NGSBERG: Nynroens Torq 1),3611 l(onqsberq
0SL0/Sl(l: Østensjøveien 36,0667 0slo. UVDAL: Nore og Uvdal I'leeringspark, 3632 Uvdal
Medlenl arr: Den norske Revisorforening oq tlLB lnternational
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Revisorl<ollegiet

Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentøsjon

Basert på vår revisjorr av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet nØdvendig i

henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er
revisjon eller forenl<let revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin

plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av lagets regnskapsopplysninger i

samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Kongsberg, 22. mars 2Ot9
Revisorkollegiet AS

Z/
Rogery{arsen

Regilrert revisor



Sak 05

Arbeidsplan for LT Buskerud 20L9

Telefon
Vi har i 20L9 fått opprettet felles telefonnummer til bedriften. lnnført avtale med de to faste
landbruksvikarene vi har, at de har telefonvakt etter kl 16 på hverdager og hele døgnet på

helgedager.

Det må i kommunikasjon utad brukes det nye nummeret.

Bemanning
Det er for tiden to heltidsansatte landbruksvikarer, samt en i fast 50% på kontoret. I tillegg blir
regnskap og lønn ivaretatt internt. Utover dette blir dgl og kontaktpunkt ivaretatt internt.
Det er ett betydelig ekstrapotensial i øvre del av fylket og Numedal, og det må kontraheres en stilling
ekstra i Øvre del av fylket som landbruksvikar.

Markedsføring

Facebook og nettside må brukes aktivt for og kommunisere ut til kunde. lmplementere e-post system
for en mer direktekontakt med eksisterende og nye kunder for hele fylket. Vi går for e-postsystem til
ca. 600 i mnd.

Timelister og HRM

Få på plass HRM for og lettere innfri krav til Arbeidstilsyn om administrative rutiner rundt
ansettelsesforhold. Her inngår også system for oppdragsbekreftelse ovenfor kunder. I dette ligger og
innsamling av timer, elektronisk.

HMS

LT Buskerud skal i hele sitt virke ha fokus på bevisgjøring av alle ansatte, deres ansvar for og etterleve
HMS krav i hverdagen. Samtidig skal det tydeliggjøres ovenfor oppdragsgivere det ansvar de har med
og ha ansatte fra LT Buskerud i oppdrag.
Bedriftshelsetjenesten skal tilbys de faste ansatte som ønsker det.

Samarbeid

LT Buskerud skal videreføre det gode samarbeid med Landbrukstjenester det er naturlig og
samarbeide med.

Dette gjelder på alle fronter, og vi skal delta på samarbeide om samling for ansatte, som er gått på
rundgang mellom landbrukstjenestene i Buskerud, Vestfold og Telemark.

Videreutdanning av ansatte
Landbruksvikarene skal i samarbeid være pådrivere for og iverksette kortere og lengere kurs for og
heve sitt kunnskapsnivå. Likeledes være aktive i markedet for å delta på kurs arrangert av andre
aktører som er relevant for utøvelsen av yrket.

Kundegrunnlag
LT Buskerud skaljobbe aktivt for oB Øke omsetningen, primært mot primærnæringen og sekundert
fra andre mindre bedrifter.



Budsjett 2019

Bud 201 8 Bud 201 9Reg.31.12.18

INNTEKTER

Sponsorinntekter FK 4 000,00 4 000,00 kr 0,00

Ref Bedrif tshelsetjeneste 2 500,00 kr 2 500,00

Ref reiseutgifter Høstkurs - NLT 6 582,00 kr 6 500,00

Ref ovløserkurs Vestfold o9 Telemonk 31 500,00 kr 0,00

Tilskudd avløserkurs 37 248,00 kr 0,00

Andre driftsinntekter 530,00

Sum inntekter 82 360,00 4 000,00 kr 9 000,00

UT6IFTER

Lønn, lagets drift 168 451 ,00 129 600,00 kr 420 000,00

Lønn til onsotte ved sykdom kr 0,00

Beregnede f eriepenger, logets drif t 22305,00 15 500,00 kr 0,00

Godtgjørelse, styre
Arbeidsgiveravgift, logets drift (inkl. ogo ov OTP kontorleie mm)

7 800,00 I 000,00 kr 9 900,00

24 553,00 25 000,00 kr 0,00

Arbeidsgiverav gif t, f eriepenger 2 895,00 2 500,00 kr 0,00

Arbeidstøy 753,00

1 500,00

kr 2 500,00

Oaver 584,00 kr 1 500,00

Kontorleie 43 635,00 36 000,00 kr 50 000,00

Leie tronsportmiddel 4 776,00 kr 55 000,00

Rep/vedlikehold ov dotoprogrom 30 266,00 20 000,00 kr 37 000,00

Revisjon 24 375,00 20 000,00 kr 20 000,00

Kontorrekvisito I 743,00 2 000,00 k|l0 000,00

T elef on/ ko nl orstøtteprogrom kr 4 000,00

Porto I 829,00 10 000,00 kr 10 000,00

Bilgodtgjørelse 24 799,00 10 000,00 kr 25 000,00

Reiseoppgjør I 084,00 2 000,00 kr 2 000,00

Annonser kr 0,00

Kontingenter NLT + NHO Moi og Londbruk 45 373,00 30 000,00 kr 50 000,00

Kurs/møler lagel 11 930,00 10 000,00 k|l7 000,00

Kurs/møter ovløsere 500,00 25 000,00 kr 9 000,00

Avløserkurs 2018 51 332,00 kr 0,00

Sly?emølet 1 600,00 2 000,00 kr 2 000,00

Årsmøle 2 226,00 2 500,00 kr 2 500,00

Bonkgebyrer 16 099,00 17 000,00 kr 17 000,00

Profilering 8 060,00 4 000,00 kr 13 000,00

Andre kosfnoder loget (HMS+ Hemsedol innkjøpslog) 44 668,00 20 000,00

50 000,00

kr 40 000,00

Sosiolt orrongement kr 5 000,00
Top på fordringer
Sum utgifter 556 636,00 442 600,00 kr 802 400,0C

Resultot odminlstrasjon (474 276,00) (438 600,00) -kr 793 400,0C

RESULTAT SAMMENDR,A6

Administrosjon (474 276,00) (438 600,00) -kr 793 400,0C

17000 (1 211,00) (1 000,00) -kr 1 500,0C

Rentei nntekter 718,00 1 000,00 kr 500,0C

Resultot ferie/fritid 744 899,00 750 000,00 kr 832 000,0C

Resultot sykdom 52 135,00 60 000,00 kr 60 000,0C

Resultot ondre oppdrog 98 058,00 90 000,00 kr 100 000,0C

Resultot londruksvikor (302 704,00) 205 600,00 kr 535 000,0C

Lønn i orb.g.per (inkl. ogo+f p) (72 572,00) (140 000,00) -kr 140 000,0C

Forsi kri ng onsvor/yrkesskode (65 048,00) (70 000,00) -kr 70 000,0C

Obligotorisk tjenestepensjon (KLP) (86 235,00) (1 00 000,00) -kr 100 000,0C

Betqlbor skott (1 379,00)

Resultot etter skott (107 615,00) 357 000,00 kr 422 600,0C



Sak L0, Vedtektsforandring §

, Yedtektsendring

Dagens innhold

§ 1 Organisasjon
Landbrukstjenester Buskerud SA med org.nr 979 516 185 nedenfor kallet laget, er et

andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar, vekslende kapital og

medlemstall. Medlemmene hefter bare rned sitt andelsinnskudd for lagets gjeld.

Lagets adrninistrasjon ligger i Ringerike kommune.

Styrets forslag til vedtektsendring:

§ 1 Organisasjon
Landbrukstjenester BttskerurdSA med org.nr 919 516 185 nedenfor kallet laget, er et
andelslag etter samvirkeprinsippet med avgrenset økonomisk ansvar, vekslende kapital og
medlernstall. Medlernrnene hefter bare med sitt andelsinnskudd for lagets gjeld.

Lagets administrasjon ligger i Modum kommune.


