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Innkalling til årsmøte i Steinkjer Kornsilo SA
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Ankomst, registrering og kaffe
Kornsorter,gjødsling og plantevern, ved Olav Aspli
Bevertning
Årsmøtesaker
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Valg av møteleder
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av fullmakter
Registrering av antall stemmeberettigede
Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med
møtelederen
Årsmelding
a Årsmelding
b Regnskap
c Revisors beretning
d Godkjenning av resultatregnskap og balanse. Herunder avsetning
av årets overskudd.
Valg
a Styreleder for ett år
b To styremedlemmer for to år
c Nestleder for ett år blant styremedlemmene
d To varamedlemmer til styret i nummerrekkefølge, for ett år
e Ett medlem til valgkomiteen for tre år
Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte
Innkomne saker
a Vedtektsendring
b Valg av revisor
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Styrets beretning
Virksomhetens art og hvor den drives
Steinkjer Kornsilo SA er et andelslag som eies av 539 medlemmer pr
31.12.13. Selskapet ble etablert i 1939 og har som formål å fremme
medlemmenes yrkesmessige interesser ved å motta korn for tørking, lagring
og omsetning, samt virksomhet som har forbindelse med dette.
Virksomhetens beliggenhet er i Steinkjer, med medlemmer hovedsakelig i
området fra og med Røra til og med Snåsa. Aktiviteten knytter seg til
kornsilo med mottaks- og tørkeanlegg, en beskjeden produksjon av
matmjøl, produksjon av forhavre i form av valset og hel havre basert på
kontraktsdyrking, leierenseri for såkorn og rensing av sertifisert såkorn.
Tillitsvalgte og godtgjørelser i 2013
Tillitsvalgt
siden
2011
2005
2007
2005
2012
2005
2010
2012
2011
2012
2013

Leder:
Styremedlemmer:

I dette
verv

Randi Holien Bartnes
2011
Anne Berit Lein
2005
Gry Lillevestre
2007
Hans Petter Hansen
2010
Tore Rennan
2012
Nestleder:
Anne Berit Lein
2010
Vara1 Petter Andreas Skjelvåg
2010
medlemmer: 2 Siril Hafstad
2012
Valgkomite: Leder
Åsmund Ystad
Går ut
Medlem Øyvind Sneve
Medlem Ole Edvard Rannem
Godtgjørelser Fast godtgjørelse pr år:
til
-Leder kr 20.500.- og styremedlemmer kr 6.800.tillitsvalgte:
Godtgjørelse pr møte:
Møter opp til 4 timer kr 1.050.Møter fra 4 til 8 timer kr 1.700.Møter over 8 timer kr 2.400.Kjøregodtgjørelse etter statens satser.
v

Revisor: BDO AS / Kristin By Farstad
Styremøter, saker og representasjon
Det er holdt 5 styremøter og behandlet 16 saker i løpet av året. Randi
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Holien Bartnes og Sveinung Flægstad representerte bedriften ved Norkorns
årsmøte på Olavsgaard i mars. Styreleder og bestyrer har representert
bedriften i forskjellige faglige fora.
Årsmøte
Selskapets årsmøte ble holdt på Mære landbruksskole torsdag den 18. april.
Styreleder åpnet og ledet møtet. Olav Aspli fra Felleskjøpet foredrog om
kornsorter, gjødsling og plantevern. Bestyreren redegjorde for utbygging i
2013. Etter bevertning i matsalen på landbruksskolen ble årsmøtesakene
behandlet. Det var svært god oppslutning om møtet med totalt 54 deltakere,
hvorav 44 stemmeberettigede.
Fortsatt drift
Styret bekrefter at årsregnskapet for 2013 er satt opp under forutsetning av
fortsatt drift.
Økonomi
Selskapet har i meldingsåret gjennomført et relativt stort prosjekt med
utbygging av mer tørkekapasitet samt fornying av el-anlegg. Se egen
omtale. Ordinært vedlikeholdsarbeid er gjennomført for ca 2,7 mill. som
fordeler seg prosentvis slik:
Mølle
13
Silo
71
Leierenseri såkorn
4
Renseri(sertifisert såkorn) 12
Sum
100
De største enkelttiltakene på vedlikehold knytter seg til el-anlegg. Vi har i
året investert for nesten 22 millioner kr. Så godt som hele beløpet knytter
seg til ny tørke, kjele og trafo for denne, samt bygningsmessige arbeider i
den forbindelse.
Den økonomiske situasjonen er solid og bedriften har gode forutsetninger
for å betjene sine medlemmer i årene som kommer. Uavhengig av
svingninger i vedlikeholdsaktivitet og resultat har vi valgt å videreføre
ordningen med bonus til medlemmer. I 2013 er det mottatt korn fra 461
leverandører, hvorav 400 medlemmer som har fått utbetalt kr 1.014.574 i
bonus. Leveranse fra medlemmer utgjør 92,3 % av mottatt mengde og
utbetalt bonus utgjør 4,0 øre pr kg korn.
Driftsresultatet er på kr 1.741.625. Etter finansposter er resultatet kr
1.125.788. Årets resultat etter skatt blir da kr 1.185.808. Styret foreslår at
årets overskudd overføres til felleseid egenkapital. Sum egenkapital er da kr
16.907.977. Styret er tilfreds med såvel drift som økonomisk resultat for
året.
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Personalet
Ansatte
Vi har 7 ansatte i hel stilling og 3-4 personer som er med bare i skuronna.
Det er utbetalt ordinær lønn og overtidslønn for til sammen 7,4 årsverk. I
tillegg til egne ansatte leies det inn litt hjelp fra Adecco.
Heltidsansatte:
Arne Lindmo
Arnt-Magne Hage
Magnar Johansen
Sveinung Flægstad
Ekstrahjelp i kornsesong:
Lone Vierdal
Silje Forbord

Deltidsansatte:
Kjetil Hynne
Kjetil Pettersen
Svein Olav Dahl

Rakel Westrum-Rein

Vilkår
Deler av personalet er organisert i NNN under overenskomst for møller og
forblanderier. Bedriften er tilknyttet NHO Mat og Landbruk. Gjeldende
tariff anvendes overfor alle operatører. Pensjonsforsikring og
gruppelivsforsikring inngår i vilkårene. Ansettelser etter november 2009
tiltrer bedriftens
innskuddsbaserte pensjonsordning i stedet for
ytelsesbasert.
Likestilling
Vi har ved utgangen av året totalt 10 ansatte, fordelt på 3 kvinner og 7
menn. Styret består av 3 kvinner og 2 menn. Ingen spesielle tiltak er
iverksatt knyttet til likestilling.
Helse, miljø og sikkerhet
Vi arbeider for å sikre at aktiviteter knyttet til bedriften foregår innenfor de
rammer som gjelder med hensyn på helse, miljø og sikkerhet.
Risikokartlegginger med hensyn på relevante områder innenfor HMS er
utført og tilhørende dokumentasjon revideres og vedlikeholdes med jevne
mellomrom.
Arbeidsmiljø
Det foretas årlige vernerunder i samarbeid med Innherred HMS der vi har
fokus på arbeidsmiljø og fare for uønskede hendelser for personell. Det er
utført målinger av eksponering for støv og støy. Målingene avdekket
forhold som er fulgt opp med tiltak.
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El-kontroll
Vi har avtale med firma som årlig utfører el-kontroll og termografering i
våre elektriske installasjoner.
Brannvern
Vårt utstyr for brannslokking blir årlig kontrollert av Inn-Trøndelag
Brannvesen.
Ytre miljø
Bedriften har utslipp av støv og støy. Utslippene av støv representerer ikke
behov for tiltak. Kartlegging av støy avdekket behov for tiltak som ble
gjennomført i 2006.

Arbeidstilsynet
El-tilsynet
Branntilsynet
Fylkesm.miljøv.avd.

Verneombud
Arbeidsmiljølovens §25 Verneombud: ”Ved hver virksomhet som går inn
under loven skal det velges verneombud. Ved virksomhet med mindre enn
10 arbeidstakere kan partene skriftlig avtale en annen ordning, herunder at
det ikke skal være verneombud i virksomheten.”
Hos oss er det skrevet avtale om at bedriftens klubbtillitsvalgte sammen
med daglig leder ivaretar verneombudets rolle.
Arbeidsmiljølovens §26 Verneombudets oppgaver: ”Verneombudet skal
ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet.
Verneombudet skal se til at virksomheten er innrettet og vedlikeholdt, og at
arbeidet blir utført på en slik måte at hensynet til arbeidstakernes sikkerhet,
helse og velferd er ivaretatt i samsvar med denne lov.”
Opplæring i 2013
To på kurs for faglig ledere for lærlinger. Hos Lærlingekompaniet.
Fem på kurs om støveksplosjoner. Hos Felleskjøpet.
Seks på temakurs om kommunikasjon og samarbeid. Hos Innherred
HMS.
- Seks på kurs for instruert personell-EL. Hos NTE.
- En på kjelpasserkurs. Hos Norsk Energi.
-
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Sykefravær og skader
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Kvalitetssikring
Vi har et system for kvalitetssikring av aktivitetene i bedriften. Arbeidet
med helse, miljø og sikkerhet dekkes også av kvalitetssystemet som baseres
på:
ISO 9002, Kvalitetssystemer - modell for kvalitetssikring ved tilvirkning,
installasjon og ettersyn. Bedriften er ikke ISO-sertifisert.
Aktivitet ved anlegget
Såkornrenseriet for sertifisert såkorn ble startet i oktober 2010 og fungerer
bra. Produksjon av hestehavre går bra, men har periodisk store variasjoner i
intensitet. I utgangspunktet produserer vi dette for Felleskjøpets salg
nordafjells, men tidvis forsyner vi også Østlandet p.g.a. varierende tilgang
på kvalitetshavre god nok til hestefor der.
Kornmottak og tørking ble denne høsten gjennomført under krevende
forhold i og med at vi samtidig var i innspurt med bygging av ny tørke.
Kornmottaket ble i hovedsak gjennomført på kveld og natt slik at bygge- og
montasje-arbeidet kunne gå sin gang på dagtid. Kornavlingen i 2013 var i
vårt nedslagsfelt noe lavere enn det vi kan betegne som et normalår. Det
samme gjelder vanninnhold på levert korn i skuronn.
Tall for silodrift, rensing av såkorn og salg av formjøl og matmjøl går fram
av diagrammene på sidene etter årsberetningen. Diagrammene viser
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utviklingstrender for utvalgte områder i bedriften.

Utbygging av tørkekapasitet
I 2013 har vi utvidet tørkekapasiteten til ca det dobbelte av hva vi hadde.
Samtidig med dette prosjektet er det gjennomført investerings- og
vedlikeholdsposter med bl.a. fornyelse av hovedinntak for el-tilførsel,
trafoer både for 400 volt og for høyspentkraft til elektrodekjele for tørkene,
fordelingstavle-el for 400 volt og ny høyspent elektrodekjele for tørkene.
Med de kapasiteter som nå er etablert regner vi med å kunne betjene
kornprodusentene i vårt distrikt på en god måte.
Det er ikke planlagt noen store tiltak på vedlikehold og investering i 2014.
Aktuelle prosjekter videre kan være:
1 Mer lagerplass for korn
2 Korntransportør mellom kornsiloen og Felleskjøpets kraftforfabrikk
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Bonusordning
Ordningen med bonus til medlemmer med fast kronebeløp pr tonn korn ble
etablert i 1997. Fra og med høsten 1999 ble ordningen endret til økende
bonus ved økende vanninnhold i kornet. Altså en rabatt på korntørking
beregnet ut fra vanninnhold i kornet.
Tørkepris oppgitt i ordinær tørketabell i kornåret 2012-13 baserer seg på en
tørkepris på ca kr 2,48 pr kg vann. Kornsiloens tørkepris er kr 1,88 pr kg
vann. Differansen utgjør 24 % rabatt og betales tilbake som bonus.
Ordningen blir videreført i sesongen 2014-15. Bonusprosenten kan bli
endret.
Samarbeidsavtaler
Steinkjer Kornsilo har i mange år samarbeidet med Felleskjøpet. Foruten
forhold vedrørende silodrift og såkornrensing inneholder samarbeidsavtalen
punkter om korntransport og produksjon av hestefor. Korn som overføres
fra siloen til FKA’s forfabrikk og silo blir i dag kjørt med bil.
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År og avling
Ettervinteren 2013 var kald, og førte til dyp tele i distriktet vårt. I slutten av
april og begynnelsen av mai trodde nok de fleste at årets våronn ville bli
kraftig forsinka, men så fikk vi en varmeperiode i slutten av mai som
gjorde at man tok igjen det tapte, og mer til. Omkring pinse (18.-20. mai)
var spireforholdene optimale, og mange åkre så bra ut fra starten av året.
Noen steder var det en del gule flekker å se, noe som kan skyldes at ikke all
telen hadde gått når våronna ble gjort, slik at jorda ble for hardt pakket og
porøsiteten for dårlig.
Vekstsesongen fikk en god start med mye varme i slutten av mai og mye av
juni, og bra med nedbør i tillegg. Juni bød kanskje på litt i overkant mye
nedbør lokalt, over dobbelt så mye som normalen er målt på stasjonen i
Søndre Egge. De gode vekstforholdene fortsatte også utover i juli. I slutten
av juli fikk vi enkelte steder mye regn som la ned noe åker, men fortsatt sto
det meste fint. Optimale vekstforhold betyr også optimale forhold for
soppen, noe som gjorde det viktigere enn vanlig å sprøyte for å
opprettholde avlingsnivået.
August leverte både temperatur og nedbør litt i overkant av normalen, mens
september ble både varmere og tørrere enn normalt.
o

Klimadata
Temperatur ( C)
Nedbør (mm)
M ære
2013
2012
1961-90
2013
2012
1961-90
April
3,3
2,8
2,8
14,4
45,0
45,0
M ai
12,4
8,0
9,0
24,4
51,6
42,0
Juni
12,4
11,2
13,0
108,8
67,8
53,0
Juli
14,2
13,9
14,0
87,8
109,0
72,0
August
13,8
13,7
13,5
63,4
27,8
61,0
September
11,2
8,9
9,4
31,2
122,4
98,0
* Nedbør mai og juni 2013 gjelder for Søndre Egge.

I august kom det inn relativt sett lite korn til mottaket, men det tok seg opp
i september. I starten av måneden var det fine innhøstingsforhold med over
ei uke sammenhengende nedbørfritt, målt på Mære. September var så
avgjort innhøstingsmåneden i 2013. Ser vi på det totale mottaket denne
høsten, endte dette opp på normalnivå når vi korrigerer for vanninnhold og
ser samla på den siste 10-årsperioden.
Vanninnholdet i mottatt korn var tilbake på normalt nivå i august,
sammenlignet med snittet for de 5 foregående årene, mens det lå godt under
snittet videre ut mottakssesongen. Gjennomsnittlig vannprosent på mottatt
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korn i høstsesongen var i underkant av 21 %. Dette var spesielt gunstig for
oss i et år med bygging av ny tørke. Mengde borttørket vann ligger derfor
også under snittet for de 5 foregående årene.
Kornåret 2013 ble det vi kan kalle et brukbart kornår i Nord-Trøndelag,
ikke det helt store når det gjelder avlingsmengde, men gode forhold både i
vekstsesongen og i innhøstinga ga god kvalitet på kornet. Fokus på økte
avlinger vil være viktig også i åra framover, for å sikre andelen norsk korn
totalt.
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Økonomisk resultat

2 400
2 000
1 600
1 200
800
400
0

2004

2006

2008

2010

2012

-400
-800

Driftsresultat

-1 200

Resultat etter skatt

-1 600

Strømpriser i øre pr kwt

100

Maskinstrøm

90

Tørkestrøm

80

Veid snitt

70
60
50
40
30
20
10
0
2004

2006

2008

2010

2012

Side 13

Kornmottak fra kommuner i kornåret 12 - 13
Stjørdal
Verdal
Verran
Melhus
Malvik
Selbu
Grong
Ørland
Overhalla
Skaun
Inderøy
Levanger
Namdalseid
Snåsa

Steinkjer

520

Antall leverandører

500
480
460
440
420
400
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Fordeling mellom kornarter
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Energiforbruk i kwt pr kg borttørket vann
1,5
Målsetting for korntørkebransjen 1,4
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1,0
Høst

0,9
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2 500

2 000

1 500

1 000

500

0
2003

2005

2007

2009

2011

2013

Salg av matmjøl pr år i tonn
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

2003

2005

2007

2009

2011

2013

Side 22

Side 23

Side 24

Side 25

Side 26

Side 27

Side 28

Side 29

Side 30

Sak 9 Vedtektsendring
Medlem Odd Jerpstad har sendt brev til styret i silon datert 30.12.13
med forslag om endinger i vedtektenes §5.
Forslag nr 1 er slik: I § 5 foreslås strykning av setningen:
"Stemmegivning med skriftlig fullmakt er bare tillatt hvor medlem lar
seg representere av ektefelle, barn, foreldre, gårdsstyrer eller
forpakter, som ikke selv er medlem".
Forslag nr 2 er slik: I § 5 foreslås også strykning av setningen: "Saker
som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må være sendt styret
innen den 31. desember året før møtet."

Styret foreslår alternative endringer i forhold til Jerpstad sine forslag.
Alternativ til forslag nr 1: Samme setning tas ut, og erstattes av
følgende: "Et medlem kan møte med fullmektig etter eget valg".
Alternativ til forslag nr 2: Samme setning beholdes, men endres til
følgende: "Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må være
sendt styret innen den 1. mars."
Vedtekter for Steinkjer Kornsilo SA
Vedtatt av årsmøtet den 19. april 2012. Baseres på tidligere utgaver vedtatt
24.02.39, 10.03.56, 22.04.81, 13.04.83, 19.04.94, 29.03.96, 14.04.99, 12.04.00,
13.04.05 og 07.04.11.
§ 1 Firma
Steinkjer Kornsilo SA er et samvirkeforetak. Foretakets forretningskontor er i
Steinkjer.
§ 2 Formål
Foretakets formål er å fremme medlemmenes yrkesmessige interesser ved å
motta korn og frøvarer til lagring, behandling og omsetning samt virksomhet
som har forbindelse med dette. Til fremme av disse formål kan foretaket føre
opp, kjøpe eller leie nødvendige bygninger og anskaffe maskiner.
§ 3 Medlemskap
Personer og selskaper som har ansvar for landbruksdrift i aktuelt område kan
bli medlem. Innmelding skjer ved innbetaling av andelsinnskudd. Medlem har
gjennom sitt medlemskap godtatt foretakets vedtekter. Bare èn person, fysisk
eller juridisk, kan fremstå som medlem knyttet til eiendommen (bruksenheten).
Eiendom (bruksenhet) som er i sameie regnes som juridisk person.
Utmelding som skjer på medlems initiativ skal skje skriftlig. Utmeldt medlem
kan få innløst andelsinnskuddet såfremt andelskapitalen er i behold, men har
ikke krav på øvrig formue i foretaket. Utmeldt medlem har heller ikke krav på
mulig etterbetaling fra foretaket. Medlem som melder seg ut mister alle sine
tillitsverv i foretaket fra utmeldingsdato. Medlemmer uten kundeforhold i løpet
av ett kalenderår er å forstå som passive medlemmer. Passive medlemmer har
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fulle plikter og rettigheter i behold inntil de automatisk trer ut etter 5 år på rad
som passiv medlem. De får da sine andeler innløst til pålydende såfremt
andelskapitalen er i behold. Styret sørger for andelsprotokoll.
§ 4 Andeler
Foretakets kapital er fordelt på A-andeler pålydende kr. 100,- og B-andeler
pålydende kr. 250,-. Bortsett fra pålydende er de to grupper helt likestilt. Ved
opptak av nye medlemmer utstedes 1 B-andel pålydende kr 250 pr medlem.
Medlemmer som har flere andeler kan innløse alle unntatt en og fortsatt ha sitt
medlemskap i behold. Medlemskapet og andelene kan ikke selges eller
overdras til andre. Innløsing av andeler skal skje til pålydende.

§ 5 Årsmøte
Årsmøtet er foretakets øverste myndighet. Ordinært årsmøte skal
avvikles innen utgangen av april måned. Årsmøtet kunngjøres i
lokalpressen minimum 14 dager i forveien. Årsmøteinnkalling,
årsmelding, regnskap, valgkomiteens innstilling og eventuelt innkomne
saker skal være medlemmene i hende senest 7 dager før årsmøtet. På
møtet har hvert medlem en stemme uansett antall andeler.
Stemmegivning med skriftlig fullmakt er bare tillatt hvor medlem lar seg
representere av ektefelle, barn, foreldre, gårdsstyrer eller forpakter,
som ikke selv er medlem. Møtet ledes av en møteleder valgt av
årsmøtet.
Ordinært årsmøte skal behandle:
1 Valg av møteleder
2 Godkjenning av innkalling
3 Godkjenning av fullmakter
4 Registrering av antall stemmeberettigede
5 Valg av to personer til å underskrive protokollen sammen med
møtelederen
6 a
Årsmelding
b
Regnskap
c
Revisors beretning
d
Godkjenning av resultatregnskap og balanse. Herunder om eventuelt
årsoverskudd skal:
- avsettes til alminnelig egenkapital
- avsettes til etterbetalingsfond
- nyttes til etterbetaling
7 Valg
a
Styreleder for ett år
b
To styremedlemmer for to år
c
Nestleder for ett år blant styremedlemmene
d
To varamedlemmer til styret i nummerrekkefølge, for ett år
e
Ett medlem til valgkomiteen for tre år
8 Fastsettelse av godtgjørelse til tillitsvalgte
9 Innkomne saker
Årsmøtet velger revisor.
Saker som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må være sendt styret innen
den 31. desember året før møtet.
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Ekstraordinært årsmøte holdes når styret finner det nødvendig eller når minst
1/10 av medlemmene krever det. På ekstraordinært årsmøte behandles de
saker som er nevnt i innkallingen.
§ 6 Styret
Foretaket ledes av et styre på 5 medlemmer valgt av årsmøtet. Styrets
tillitsvalgte kan maksimalt ha et og samme verv sammenhengende i 8 år.
Samlet funksjonstid i styret kan ikke overstige 16 år. Tillitsverv som
varamedlem regnes ikke med. Styremedlem kan nekte gjenvalg for like lang tid
som vedkommende har sittet som styremedlem. Styret holder møte når
styreleder eller to andre styremedlemmer krever det, dog minst en gang hvert
kvartal. Styret er beslutningsdyktig når 3 av styremedlemmene er til stede og
disse er enige. Det føres protokoll over forhandlingene. Bestyrer eller
styremedlemmer som er uenige i styrets beslutning, kan kreve sin dissens
innført i protokollen. Foretakets bestyrer deltar i styremøtene, dog uten
stemmerett. Han er styrets sekretær.
Styret skal:
1 Lede virksomheten i overensstemmelse med vedtektene og de beslutninger
som fattes av årsmøtene.
2 Ansette og avskjedige personell, samt gjøre vedtak om disses lønn og vilkår.
3 Påse at regnskap er anlagt, ført og framlagt i revidert stand i rett tid. Og at
formuesforvaltning blir hensiktsmessig utført og er gjenstand for betryggende
kontroll.
§ 7 Valgkomite
Valgkomiteen består av 3 medlemmer hvorav en trer ut hvert år. Lengst
sittende medlem er leder. Komiteen forbereder valgene og fremmer innstilling i
samsvar med foretakets vedtekter, § 5, pkt. 7 og 8. Kandidatene skal
forespørres og være blant foretakets medlemmer. Innstillingen skal være styret
i hende senest 20 dager før årsmøtet. Det føres egen protokoll over komiteens
arbeid.
§ 8 Fullmakter
Styreleder og ett styremedlem i fellesskap forplikter foretaket med sine
underskrifter. Styret kan meddele prokura.
§ 9 Tvister
Tvister mellom foretaket og dets medlemmer avgjøres med bindende virkning
av en voldgiftsrett bestående av tre medlemmer, hvorav partene velger en
hver, mens oppmannen oppnevnes av Inntrøndelag Tingrett. Voldgiftsretten
avgjør hvem av partene som skal dekke omkostningene. For øvrig vises det til
lov av 14. mai 2004 om voldgift.
§ 10 Vedtektsendringer
Forslag til endring av vedtektene kan bare behandles på årsmøtet og vedtas
med minst 2/3 flertall av de frammøtte. Forslag til vedtektsendring sendes
medlemmene sammen med årsmøtepapirene.
§ 11 Oppløsing
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Vedtak om oppløsing krever at minst 2/3 av de møtende stemmer for forslaget,
og dessuten at minst 2/3-deler av medlemmene er tilstede. Møter det ikke så
mange, avgjøres forslaget i et nytt møte kunngjort ved lovlig varsel etter at
første møte er holdt, med 2/3 flertall blant de møtende. Ved oppløsing skal det
etter at alle forpliktelser er dekket skje utbetaling av formuen til medlemmene i
forhold til deres bruk av foretaket i de fem siste kalenderår. Fordelingen
baseres på levert kornkvantum fra medlem og gjelder også for de som har
trådt ut av foretaket i løpet av de siste fem kalenderår.
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Fullmakt
Jeg gir med dette ______________________________________
fullmakt til å bruke min stemmerett på årsmøtet i Steinkjer
Kornsilo SA den 24. april 2014
Stemmegivning med fullmakt er bare tillatt hvor medlem lar seg
representere av ektefelle, barn, foreldre, gårdsstyrer eller
forpakter, som ikke selv er medlem.
____________________ ______________________________
Dato
Underskrift

Mære Landbruksskole
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Ved Steinkjer Kornsilo har kvernsteiner vært i drift fra 1947 og fram til i
2013. Mølledrift ble startet opp nede på hamna etter at Steinkjer
Kommunale Mølle & E-verk ble nedlagt i 1947. Fra oppstart og til ut over
1960 tallet ble det laget både matmel og dyrefor med kvernsteinene her.
Etter den tid har det i all hovedsak blitt tilvirket tørket havremel som mest
er brukt til flatbrødbaking.
Platetørker, skallemaskin, steinkvern og melsikt er nå demontert. Røra
Bakeri ved Hallvard Neergård har tatt over utstyret. Han har en målsetting
om å lage tørket havremel til sitt Skjenningbakeri.
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Arne Lindmo er vår mann som har tatt del i aktiviteten i mølla i siste 27 år.
Arne sin læremester har sluttet for lenge siden, så dermed ser vi her den
siste møllemester ved Steinkjer Kornsilo.
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Valgkomiteen sin innstilling til årsmøtet i 2014.
Leder:

Randi Holien Bartnes

Gjenvalg for 1 år

Styremedlemmer:

Anne Berit Lein
Gry Lillevestre
Hans Petter Hansen
Tore Rennan

Ikke på valg
Ikke på valg
Gjenvalg for 2 år
Gjenvalg for 2 år

Nestleder:

Anne Berit Lein

Gjenvalg for 1 år

Varamedlemmer:

1 Petter Andreas Skjelvåg
2 Siril Hafstad

Gjenvalg for 1 år
Gjenvalg for 1 år

Valgkomite:

Leder
Medlem
Medlem

Ikke på valg
Ikke på valg
Ny for 3 år

Øyvind Sneve
Ole Edvard Rannem
Geir Ola Jørstad

Godtgjørelser Fast godtgjørelse pr år:
til
-Leder kr 21.400.
tillitsvalgte:
-Styremedlemmer kr 7.100.
Godtgjørelse pr møte:
Møter opp til 4 timer kr 1.100.
Møter fra 4 til 8 timer kr 1.800.
Møter over 8 timer kr 2.500.Kjøregodtgjørelse etter statens satser.

Steinkjer den 13. mars 2014
Åsmund Ystad

Øyvind Sneve

Ole Edvard Rannem
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