
E-POSTMØTE 

I SUNNDAL FJELLSTYRE        TORSDAG 15. MARS 2018 
 
 
Det avholdes e-postmøte om følgende saker. 
 
 
17. Regnskap for 2017 
18. Årsmelding 
19. Budsjett.  
 

 

 

Styremedlemmer som meldte tilbake: 

Ole Furu, Olav Sødeberg, Marta Perez og  Kari Marie Jenstad.  



Sak nr. J.nr. Dato 
17/2018                                                                                                              15. Mars 2018 
 
Dokumenter: Se vedlagt regnskap. 
Regnskap 2017 
 
Det ble på styremøtet 19. februar i sak 11/18 vedtatt at regnskapet godkjennes forutsatt 
ingen endringer i ettertid.  
 
Vedtak 11/18: 
Vedtak: 
Enstemmig vedtak. 
Regnskapet godkjennes slik det foreligger, forutsatt ingen endringer i ettertid.  
Regnskapet sendes til revisor for revidering.  
 
Nå er regnskapet helt ferdig og det har kommet inn noen endringer som gjør at regnskapet 
er blitt sende litt annerledes ut og at resultatet, gikk fra ca. 30 000,- i underskudd til ca. 42 
ooo,- i overskudd. 
 
Sekretærens forslag til vedtak: 
 
Regnskapet godkjennes slik det er og oversendes revisor for revidering. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtatt  



Sak nr. J.nr. Dato 
18/2018                                                                                                              15. Mars 2018 

 

Se vedlagt forslag på oppdatert årsmelding 2017. 

Årsmelding 

Det ble på styremøte 19. februar behandlet en sak om årsmelding, i sak 10 med følgende 

vedtak:  

Vedtak: 
Årsmeldingen rettes opp med de riktige tallene.  
Årsmeldingen godkjennes ellers som den foreligger. 

Nå er det skjedd noen forandringer i regnskapet, og tallene er blitt mer korrekt.  

 

Sekretærens forslag til vedtak  

Årsmeldingen rettes opp i tråd med regnskapet for 2017. 

 

Vedtak: 
Enstemmig vedtatt 

  



Sak nr. J.nr. Dato 
19/2018                                                                                                              15. Mars 2018 

 

Se vedlagt forslag på budsjett 

 

Budsjett 

Det ble i styremøte 19. februar vedtatt at det skulle utarbeides et budsjett for 2018 og 

sendes ut så raskt som mulig.  

Vedlagt ligger forslag til budsjett 

Budsjettet ser litt annerledes ut enn tidligere år, dette på grunn av ny regnskapsføring og 

postering å da nye «kontonavn i regnskapet».  

 

Sekretærens forslag til vedtak 

Budsjettet godkjennes, og det blir tatt opp en oppfølgingssak på budsjettet, etter reinsjakta.  

 

Vedtak: 
Enstemmig vedtatt 


