Møteprotokoll

Utvalg:
Møtested:
Dato:
Tid:

STYREMØTE

Levanger Næringsselskap AS
3008, Formannskapssalen
21.4.2009
08:00-10:00

Faste medlemmer som møtte:
Navn
Funksjon
Robert Svarva
LEDER
Hans Heieraas
NESTL
Christina Madsen
MEDL
Per Anders Folladal
MEDL
Ingebjørg Mikalsen
MEDL
Ketil Hveding
MEDL
Faste medlemmer som ikke møtte:
Navn
Funksjon
Augusta Pettersen
Varamedlemmer som møtte:
Navn
Møtte for
Sigvart Gilstad
Augusta Pettersen
Revisor Reidar Vandvik
Fra administrasjonen møtte:
Navn
Stilling
John Helge Holmen
Næringskonsulent
Grete Ludvigsen
Daglig leder
Orienteringssaker:
Levanger Havn
Det ble informert om reguleringsplanarbeidet for havna. Skissen ble presentert.
Hotran
I tillegg orientert om overdragelsen av 3,5 daa areal til Statens Vegvesen i forbindelse
med Hotran-krysset på Skogn til en pris pr m2 på 300,-, dvs. kr 1.050.000,-. Til fradrag
går 600m2 a kr 300,- som var overflødig for Statens Vegvesen i annen handel på samme
område. Netto salg er 2,9 daa.
Total med påstående bygg var salgssum kr 1.970.000,-.
Hele Hotran (140daa) ble i sin tid kjøpt for 1,7 mill kr.
Rinnleiret
Ble annonsert på nytt i begynnelsen av april. Vi har mottatt et par henvendelser på
området og dette vil bli behandlet i neste styremøte.
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Sakliste
Saksnr

Innhold

PS 7/09

Årsregnskap 2008

Saksprotokoll i Levanger Næringsselskap AS – 21.4.2009
PS7/09 Årsregnskap og styrets årsrapport for 2008
Forslag i møte:
Endring i resultat
Det fremlagte utkast til årsregnskapet og årsberetning for 2008 tas til foreløpig
orientering. Nytt regnskap og årsberetning fremlegges til behandling neste styremøte.
Årsregnskapet vil bli gjennomgått av revisor og det vil bli kostnadsført en større del av
prosjektkostnader. Vurderes også kostnadsføring av andel lønn til daglig leder og
næringskonsulent, samtidig som inntekt for forvaltning av kommunens arealer
synliggjøres.
Egenkapital
Det vurderes som betydelig viktig å rigge selskapets egenkapital for fremtidig kostnader
for utbygging av næringsareal.
Prinsippendringer regnskap
En gruppe bestående av Ketil Hveding, daglig leder og Hans Heieraas, gjennomgår
behovet for å gjøre prinsipielle endringer på regnskapet for å gjøre det enda mer lesbart.
Revisor konsulteres. Gruppen vil legge fram forslag på dette til styret.
Årsberetning
Bestrebes tydeligere skille mellom Levanger kommune og Levanger Næringsselskap AS
beskrives. Et par mindre justeringer for teksten for øvrig. Oversikt over
næringslivsmøtene settes inn.
Avstemning:
Enstemmig
VEDTAK:
Endring i resultat
Det fremlagte utkast til årsregnskapet og årsberetning for 2008 tas til foreløpig
orientering. Nytt regnskap og årsberetning fremlegges til behandling neste styremøte.
Egenkapital
Det vurderes som betydelig viktig å rigge selskapets egenkapital for fremtidig kostnader
for utbygging av næringsareal.
Prinsippendringer regnskap
En gruppe bestående av Ketil Hveding, daglig leder, Hans Heieraas, gjennomgår behovet
for å gjøre prinsipielle endringer på regnskapet for å gjøre det enda mer lesbart. Revisor
konsulteres. Gruppen vil legge fram forslag på dette til styret.
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Årsberetning
Bestrebes tydeligere skille mellom Levanger kommune og Levanger Næringsselskap AS
beskrives. Et par mindre justeringer for teksten for øvrig. Oversikt over
næringslivsmøtene settes inn.

Møtereferat godkjent:

Grete Ludvigsen

Robert Svarva

Hans Heieraas

Ketil Hveding

Per-Anders Folladal

Christina Madsen

Ingebjørg Mikalsen

Sigvart Gilstad

Styremedlem som ikke møtte signerer for at er kjent med innholdet:
Augusta Pettersen

Varamedlemmer signerer for at de er kjent med innholdet:
Flemming Rehtmar

Jorunn Skogstad

Margrethe M.Solli

Jann Karlsen
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Olav Dehli

