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Årsberetning 2016 
Tillitsvalgte i perioden 19. april 2016 til 25. april 2017:  
 
Leder: Harry Arne Haugen 2016/18 
Nestleder: Britt Fuglesteg 2016/18 
Sekretær: Harry Arne Haugen 2016/17 
Økonomiansvarlig: Morten Devold 2015/17 
Teknisk Ansvarlig: Frank Robert Hansen 2014/17 
Styremedlem Stein P. Antonsen 2015/17 

Vararepresentant: Leif Bjørnar Slettstrand 2016/18 
Vararepresentant: Hans Petter Skog 2016/18 

 
  

Revisor: Bjørn Sælen  

Valgkomité 2017: Gunnar Davidson, Annfrid Forfang  
 
Virksomhetens art 
Slettaelva Grendehus SA er et selskap der virksomheten omfatter drift av grendehus. Selskapet er 
lokalisert i Tromsø kommune. 
 
Arbeidsmiljø 
Styret anser arbeidsmiljøet i selskapet som godt. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak i denne 
forbindelse. Trivselen i styret er bra og oppmøteprosenten på styremøter er god. 
Utleieansvarlig pådro seg kneskade i et fall på kjøkkenet, under forberedelser til åpen dag. Det 
medførte operasjon av kne, og langvarige plager. Utleieansvarlig har ennå redusert bevegelighet 
kneet.  
 
Likestilling 
Andelslaget hadde ved årets utløp en ansatt kvinne. Styret består av 5 personer, hvorav en er 
kvinner.  
 
Fortsatt drift 
Årsregnskapet er utarbeidet under forutsetningen om fortsatt drift. 
 
Aktivitet i styret: 
Det har vært avviklet 7 styremøter i perioden og behandlet 54 saker.  Det er i perioden arrangert 
åpen dag den 13. november 2016 som var godt besøkt og vi fikk mange gode tilbakemeldinger. Vi har 
besluttet å flytte åpen dag til et annet tidspunkt på året. Det betyr at neste åpen dag blir rundt 
soldagen 2018. Vi har skiftet ut ytterdør, forsikringssak etter innbruddsforsøk. Vindu på toalett er 
skiftet da det ble knust som følge av ytre påvirkning. Styret fikk gratis taksjekk høsten 2016 som 
konkluderte med at utbedring av tak ikke er nødvendig. 
 
For å redusere driftskostnadene har styret fortsatt ansvaret for vask av mopper og kluter. 
 
 

http://www.slettaelvagrendehus.no/


  



Oversikt utleie av grendehuset 
I 2016 har vi hatt 59 leietakere. Av disse er 42 andelseiere. I 2016 var det 90 utleiedøgn, som er det 
samme tallet som vi hadde i 2015. Grendehuset har en fast leietager, Kvaløysletta sportsklubb.  
 
Økonomiske forhold: 
De seks siste år har Slettaelva Grendehus hatt en vanskelig driftssituasjon. Blant annet har det vært 
iverksatt nødvendig vedlikehold, uten at det er godt nok budsjettmessig dekning for dette. For 
driftsåret 2016, som i 2015, har imidlertid vedlikeholdet vært på et minimum av det som er forsvarlig 
for å ivareta bygningsmassens verdi. Administrative kostnader var for 2016 budsjettert med kr. 
25.000 Kr, og regnskapet viser et forbruk på 25.497,- Kr.  I driftsåret 2016 har vi hatt en 
inntektsøkning i forhold til 2015 på innbetalt årsavgift med 14.260,- Kr. og på utleie med 28.783,- Kr. 
I samme periode har renteinntektene sunket med 15.381,- Kr. Totalt har vi inntekter på 280.520,- 
mot budsjettert 285.000,- Kr. Vi har ikke lyktes i å iverksette flere inntektsbringende aktiviteter enn 
utleie. Utgiftene er for regnskapsåret 2016 sunket med 1.064,- Kr. Regnskapet som helhet viser et 
underskudd på -5.818,- Kr mot -34.544,- Kr. i 2015, når avskrivning for bygg på 55.800,- Kr. er tatt 
med. Driftsresultatet viser 49.982,- Kr. mot 21256, Kr i 2015. Budsjetterte driftskosteandene for 2016 
var på 283.000,- Kr. og regnskapet viser et forbruk på 230.538,- Kr. I budsjettet for 2016 ble 
resultatet før avskrivning budsjettert til 2.000,- Kr. Når regnskapet viser et driftsresultat på 49.982,- 
Kr. er styret godt fornøyd med resultatet. Styret mener at de har hatt god kontroll på Grendehusets 
økonomi. Det er gjennomført særskilte tiltak for å få inn utestående kontingent, men det er fortsatt 
144 som ikke betalte i 2016. 
 
Sak 12 fra årsmøtet i 2016, reparasjon av tak. 
I 2017 vil det ikke bli nødvendig å utbedring av tak, da taksjekk fra byggefirma høsten 2016 viste at 
det ikke var nødvendig.  Det betyr at det ikke ble nødvendig å bruke av oppsparte midler til formålet.  
 
Sak 13 fra Årsmøtet i 2016, søknad om midler fra FAU til utbedring av uteområder. 
I 2016 ble det vedtatt å tildele FAU ved Slettaelva skole 69.641 Kr. til utbedring av uteområdene 
under forutsetning av tilslutning fra Kvaløysletta sportsklubb. Kvaløysletta Sportsklubb ga ikke sin 
tilslutning til vedtaket med det resultat at pengene ikke bøle mottatt. Styreleder deltok på et møte 
med Rektor ved Slettaelva skole, FAU ved samme skole og Kvaløysletta sportsklubb. På møtet ble det 
enighet om at FAU, Rektor og sportsklubben skulle fremme en felles søknad til årsmøtet 2017. 
 
Andre forhold 
Styret kjenner ikke til andre forhold av viktighet for å bedømme selskapets stilling og resultat som 
ikke fremgår av beretningen, regnskapet og balansen med noter. Det er heller ikke etter 
regnskapsårets utgang inntrådt forhold som etter styrets syn har betydning ved bedømmelse av 
regnskapet. 
 
 
Slettaelva 08.04.2017 
 
 
 
 

Harry Haugen Britt Nanny Fuglesteg 
Styrets leder / sekretær Nestleder 

  
 
 
 
 
Morten Devold Frank Robert Hansen Stein P. Antonsen 
Økonomiansvarlig Teknisk ansvarlig Styremedlem 
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