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Innkalling til årsmøte i Steinkjer Kornsilo SA
Møtet holdes i Trønder-Avisa sin kantine - tirsdag 10.04.2018 kl. 18.30
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Ankomst, registrering og kaffe
Kornsorter, gjødsling og plantevern. Ved Olav Aspli
Bevertning
Årsmøtesaker

Sakliste for 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 Valg av revisor
b Endring av vedtekter
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Styrets beretning
Virksomhetens art og hvor den drives
Steinkjer Kornsilo SA er et andelslag som eies av 515 medlemmer pr
31.12.17. 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, leierenseri for såkorn og rensing av
sertifisert såkorn.
Tillitsvalgte og godtgjørelser i 2017
Tillitsvalgt
siden
2011
2005
2012
2015
2017
2005
2012
2015
2015
2016
2017

Leder:
Styremedlemmer:

I dette
verv

Randi Holien Bartnes
2011
Hans Petter Hansen
2010
Tore Rennan
2012
Leif Musum
2015
Anje Gotvasli
2017
Nestleder:
Hans Petter Hansen
2017
Vara1 Siril Hafstad
2012
medlemmer: 2 Per Erik Stavrum
2015
Valgkomite: Leder
Anders Røflo
Går ut
Medlem Eirik Forås
Medlem Espen Høy
Godtgjørelser Fast godtgjørelse pr år:
til
-Leder kr 23.500.- og styremedlemmer kr 7.800.tillitsvalgte:
Godtgjørelse pr møte:
Møter opp til 4 timer kr 1.250.Møter fra 4 til 8 timer kr 2.100.Møter over 8 timer kr 2.800.Kjøregodtgjørelse etter statens satser.
Regnskapskontor:
Revisor:

Taraldsen Regnskap
v
BDO AS / Kristin By Farstad
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Styremøter, saker og representasjon
Det er holdt 5 styremøter og behandlet 17 saker i løpet av året. Randi Holien
Bartnes og Sveinung Flægstad representerte bedriften i forskjellige faglige
fora.
Årsmøte i 2017
Selskapets årsmøte ble holdt i Nortura sin kantine tirsdag den 28. mars.
Styreleder åpnet og ledet møtet. Olav Aspli fra Felleskjøpet foredrog om
gjødsling, plantevern og forsøksresultat for kornsorter.
Det ble tildelt blomster og rosende ord til de faste ansatte operatører. Alle
har etter hvert skaffet seg fagbrev som operatør i industriell
næringsmiddelproduksjon.
Bestyreren redegjorde for drift. Etter bevertning ble årsmøtesakene
behandlet. Det var 30 frammøtte, hvorav 20 stemmeberettigede under
årsmøtesakene.
Fortsatt drift
Styret bekrefter at årsregnskapet for 2017 er satt opp under forutsetning av
fortsatt drift.
Økonomi
Regnskapet viser at året gikk med underskudd. Selskapet har i meldingsåret
utført flere større vedlikeholdsjobber i siloen samt brukt mye engasjement på
etablering av produksjonslinje for ThermoSeed i renseriet for sertifisert
såkorn. I tillegg er det utført ordinært vedlikeholdsarbeid.
Vedlikeholdsarbeid er gjennomført for vel 3 mill., hvorav det aller meste
gjelder maskiner og utstyr.
Prosentvis fordeling på avdeling slik:
Mølle
0
Silo
90
Leierenseri såkorn
1
Renseri(sertifisert såkorn)
9
Sum
100
Den økonomiske situasjonen er solid og bedriften har gode forutsetninger for
å betjene sine medlemmer i årene som kommer. Uavhengig av svingninger i
nivå på kostnader til vedlikehold og resultat videreføres ordningen med
bonus til medlemmer. Dog kan det bli aktuelt med justering av nivået på
bonusen. I 2017 er det mottatt korn fra 469 leverandører, hvorav 383
medlemmer som har fått utbetalt kr 1.231.298 i bonus. Leveranse fra
medlemmer utgjør 88 % av mottatt mengde og utbetalt bonus utgjør 4,5 øre
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pr kg korn fra medlem. Driftsresultatet er på kr 109.102. Etter finansposter
er resultatet minus kr 390.526. Årets resultat etter skatt er minus kr 260.606.
Styret foreslår at årets underskudd dekkes av annen egenkapital. Sum
egenkapital er da kr 17.488.889.
Årets resultat ble noe bedre enn budsjett og styret er fornøyd med det.
Selskapets soliditet tilsier at det ikke er problematisk om regnskapet viser
underskudd. I og med at årlig avdrag på langsiktig gjeld er mindre enn
avskrivninger vil likviditeten bedres selv om regnskapet viser nullresultat.
Framtidige investeringer av størrelse forutsettes finansiert med langsiktige
lån.
Personalet
Ansatte
Vi har hatt 7 ansatte i hel stilling. I tillegg 4 personer som er med bare i
skuronna. Kjetil Pettersen sluttet hos oss i starten av året, men er likevel med
som ekstrahjelp i kornsesong. Det er utbetalt ordinær lønn og overtidslønn
for til sammen 7,5 årsverk.
Heltidsansatte:
Arne Lindmo
Arnt-Magne Hage
Magnar Johansen

Ekstrahjelp:
Lars André Forfod
Kjetil Pettersen
Julie Oksås

Kjetil Hynne
Lisbet Krogstad
Svein Olav Dahl
Sveinung Flægstad

Odd Audun Toven

I tillegg har vi hatt med Tone Karin Lindset fra Adecco som ytterligere
ekstrahjelp i deler av året.
Vilkår
Deler av personalet er organisert i NNN under overenskomst for møller og
forblanderier. Bedriften er tilknyttet NHO Mat og Drikke. Gjeldende tariff
anvendes overfor alle operatører. Pensjonsforsikring og gruppelivsforsikring
inngår i ansettelsesvilkårene, men er ikke en del av tariffavtalen. Ansettelser
etter november 2009 har tiltrådt bedriftens
innskuddsbaserte
pensjonsordning i stedet for den ytelsesbaserte.
Likestilling
Vi har ved utgangen av året totalt 11 ansatte, fordelt på 2 kvinner og 9 menn.
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Styret består av 2 kvinner og 3 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 Agenda 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.
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 Brannvesenet Midt.
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.

Norges Vel's medalje.
Arne Lindmo fikk tildelt Norges Vel's
medalje for lang og tro tjeneste i 2017.
Arne startet i jobb på kornsiloen den 1.
september i 1987 og har dermed hatt sitt
trofaste virke i bedriften i 30 år. Han kom
fra jobb som bilmekaniker og har senere
skaffet seg fagbrev med tittelen
Fagoperatør
i
industriell
næringsmiddelproduksjon. Han har vært
innom de fleste av de arbeidsoppgaver vi
har å by på, og har i årenes løp tilegnet
seg mye bransjekunnskap.
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2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Gjennomført tilsyn ved
tilsynsmyndighet
Arbeidstilsynet
Brannvesenet
Debio
El-tilsynet
Fylkesmannens miljøv.avd.
Heiskontrollen
Mattilsynet
- Mølle
- Silo
- Leierenseri
- Sertifisertrenseri
Vektkontroll, Justervesen
Annen årlig kontroll
El-termografering
El-kontroll
Løfteanordninger og taljer
Truck

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 2017
En var på kurs om silodrift hos NHO mat og drikke.
Seks var på el-sikkerhetskurs hos NTE.
Seks var på temakurs hos Agenda HMS.
En var på kjelpasserkurs hos Norsk Energi.
Fem var på kurs i vekstkontroll såkorn hos Mattilsynet.
En var kurs i HMS-arbeid .
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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.
Samarbeidsavtaler
Steinkjer Kornsilo har i mange år samarbeidet med Felleskjøpet. Foruten
forhold vedrørende silodrift og såkornrensing inneholder samarbeidsavtalen
punkter om korntransport.
Utvikling av anlegget
Siden i 2013 har vi utvidet tørkekapasiteten til ca det dobbelte av hva vi
hadde, samt gjennomførte fornyelse av infrastruktur i el-anlegget, knyttet oss
til fjernvarmeleveranse fra InnTre, oppgradert interne transportsystemer,
installert nytt vektsystem i kornmottaket, bygd korntransportør for å frakte
korn herfra og direkte inn på Felleskjøpets kraftforfabrikk.
I 2017 er det investert i utstyr for ThermoSeed-behandling av sertifisert
såkorn.
Aktuelle prosjekter for de kommende år kan være:
1 Økt kapasitet på kornmottak i ny kornsjakt.
2 Mere tørkekapasitet.
2 Mere lagerplass for korn i nytt byggetrinn med kornsiloer.
3 Biobrenselanlegg for kornavrens.

ThermoSeed
Bildet viser ei
tegning av maskiner,
transportutstyr og
beholdere som er
montert i etg 2 og 3 i
det gamle
møllebygget mot sørvest i anlegget.
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Bildet er fra da de 2 containerene med maskiner for ThermoSeed ble heiset inn på
etg 2 og 3 i det gamle møllebygget.

En stab med fagfolk
Vi har en solid og engasjert arbeidsstokk. Arnt-Magne Hage kom til oss i
2010, men avla relevant fagbrev på kraftforfabrikken i Steinkjer allerede i
1998. Han har også fagbrev som kokk og har fartstid både fra Freia
sjokoladefabrikk og fra annen prosessindustri. Magnar Johansen og Arne
Lindmo avla sine fagprøver her i 1999. Kjetil Hynne har
landbruksutdannelse og Svein Olav Dahl er fagmann fra byggebransjen.
I starten av 2017 ble det avlagt fire fagprøver for operatører i industriell
næringsmiddelproduksjon. Lars André Forfod har fulgt et opplegg med
ordinær lærlingekontrakt hos oss og avla sin fagprøve i starten av året. Kjetil
Pettersen, Kjetil Hynne og Svein Olav Dahl har avlagt fagprøven som
praksiskandidater.
I følge sensorene fra prøvenemda ble alle fire fagprøver gjennomført med
meget godt resultat.
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Bildet: Fra venstre vår lærlingeveileder Arnt-Magne Hage, Kjetil Hynne, Lars André
Forfod og Svein Olav Dahl. Mot høyre i bildet står sensorene fra prøvenemda, Hege
Sundnes og Eva Malvik. De har sitt daglige virke i Nortura i Malvik.

Aktivitet ved anlegget
Såkornrenseriet for sertifisert såkorn ble etablert i 2010 og renser såkorn fra
ca 50 kontraktsdyrkere fra Meldal i sør til Kvam i nord. Leierensing av
såkorn utføres i hovedsak for kornprodusenter i området fra Røra til Snåsa.
Kornmottak, tørking og lagring utgjør kjernevirksomheten. I hovedsak
betjener vi våre medlemmer i området fra Røra til Snåsa. Når det gjelder
kornmottak fra etter skuronna og ut over vinteren blir det også mottatt korn
fra områder sør for Røra, altså utenfor vårt tradisjonelle nedslagsfelt. Dette
er et ledd i Felleskjøpets arbeid med å styre kornstrømmene i riktig retning
inn mot sted hvor kornet skal forbrukes i kraftforproduksjonen. «Vinterkorn»
på sugebil fra gårder mellom Langstein og Ranheim kjøres i stor grad direkte
til oss nå.
Tall for silodrift og rensing av såkorn går fram av diagrammene på sidene
etter årsberetningen. Diagrammene viser utviklingstrender for utvalgte
områder i bedriften.
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Bonusordning
Ordningen med bonus knyttet til mengde borttørket vann fra mottatt korn
fungerer som rabatt på korntørking.
Tørkepris oppgitt i ordinær tørketabell i kornåret 2017-18 baserer seg på en
tørkepris på ca kr 2,40 pr kg vann. Kornsiloens tørkepris er kr 1,85 pr kg
vann. Differansen utgjør vel 23 % rabatt og betales tilbake som bonus, men
som du kan se av diagrammet nedenfor er rabattprosenten vesentlig høyere
på vanninnhold mellom 15,5 % og opp til over 20 % vanninnhold.
Ordningen blir videreført i sesongen 2018-19. Bonusprosenten kan bli
endret.
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År og avling
Våronna i 2017 var prega av noe sein oppstart etter mye nedbør i april. Mai
bød på fine forhold de første tre ukene, og mye ble nok gjort på åkrene
rundt om i distriktet i den perioden, før regnet kom. Juni hadde med seg
mer nedbør enn normalt, men temperatur var på normalnivå. Det var mye
fin åker å se på forsommeren.
Det typiske trønderske bygeværet midtsommers gjør at forholdene kan
variere mye lokalt. Målestasjonen på Mære har registrert mer nedbør i juli
enn normalt, mens den på Egge har registrert mindre. I starten på juli kunne
Trønder-Avisa melde om tendenser til «drukningsskader» i enkelte
kornåkre. Det ble også anbefalt å tilleggsgjødsle, for å kompensere for den
utvaskinga som blir når nedbørsmengden er stor.
Klimadata
M ære
April
M ai
Juni
Juli
August
September

Temperatur ( oC)
2017
2016
1961-90
3,2
4,1
2,8
8,4
10,3
9,0
12,9
12,8
13,0
14,2
15,3
14,0
13,3
13,4
13,5
12,1
12,1
9,4

2017

82,8
89,2
22,4

Nedbør (mm)
2016
1961-90
34,8
45,0
25,0
42,0
17,4
53,0
91,4
72,0
105,8
61,0
92,0
98,0

August fulgte opp med nedbør til dels godt over normalen, og ikke spesielt
høge temperaturer. Under slike forhold tar det tid å få fram korn til
modning, og det ble en sein start på høstens trøsking, kanskje et par uker
seinere enn vanlig. Ser vi på de 5 siste åra, er det bare den vanskelige 2015sesongen som har vært tilsvarende sein. Vi måtte borti september før det
ble noe særlig fart på kornmottaket på siloen.
Når vi først kom i gang, gikk det ganske jevnt. Vi kan se en liten knekk i
mottakskurven midt i september, men så var det fine forhold de siste par
ukene. Resultatmessig vil vel de fleste konkludere med at dette var et
kornår «på det jevne». Vanninnholdet på levert korn var høgere i august
enn i september, og en del av forklaringa er nok at det ble treska noe korn
som ikke var helt ferdig. I tillegg var september unormalt tørr, og noe
varmere enn normalt.
Det kan være verdt å nevne at vi i 2017 på nytt passerte en grense på
kornmottak målt i tonn pr døgn, med 1.633 som det høgeste.
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I år som dette er det godt å ha god mottakskapasitet. Kornsesongen var i
stor grad over på en måned, men det gikk helt greit å ta unna de mengdene
som kom, og med det vanninnholdet man hadde. Det er fortsatt
fascinerende å følge med svingningene innen produksjonen fra år til år.
Ingen år er like, og da er det greit å ta med seg et gammelt «visdomsord»
fra en erfaren kornbonde: «Husk, du må tenke på at det er gjennomsnittet
over ti år du lever av.» Da tåler vi både gode og dårlige år.

Styret i kornsiloen i meldingsåret: Hans Petter Hansen, Tore Rennan, Leif Musum,
Randi Holien Bartnes, Anja Gotvasli, samt bestyrer Sveinung Flægstad.

Side 14

Side 15

Side 16

Side 17

Side 18

Side 19

Høst
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Årsmøte den 10. april

Kornsiloen

Årsmøtet holdes i TrønderAvisa sin kantine tirsdag
den 10. april.
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Fullmakt
Jeg gir med dette ______________________________________
fullmakt til å bruke min stemmerett på årsmøtet i
Steinkjer Kornsilo SA den 10. april 2018
Et medlem kan møte med fullmektig etter eget valg.
____________________ ______________________________
Dato
Underskrift
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Bilde fra markvandring på Værnes i juni. Fra venstre Svein Skei, Oddvar Arne Austad,
Tore Rennan og Finn Egil Adolfsen fra vårt lag, samt Johan Olav Hegge og Arne-Olav
Gilstad fra Alstadhaug havredyrkerlag.

Steinkjer kornsilo har deltatt i NM i havredyrking i 4 år. Det første året vant vi den
Midt-Norske delen av mesterskapet. På år nr 2 plasserte vi oss litt nede på lista, men
i 2016 vant vi like godt NM samlet.
I 2017 vant vi avlingskampen med 737 kg havre pr da, men ble slått av 3 lag som
hadde bedre dekningsbidrag enn oss. Alstadhaug havredyrkerlag hadde 701 kg og
dekningsbidrag på 1.144 kr, som gav dem NM tittelen denne gang. Steinkjer
Kornsilo sitt lag hadde 32 kr mindre i dekningsbidrag.
Takk for innsatsen til laget: Tore Rennan (lagleder), Svein Skei, Oddvar Arne
Austad, Eirik Forås og Finn Egil Adolfsen.
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Valgkomiteen sin innstilling til årsmøtet i 2018.
Leder:

Randi Holien Bartnes

Gjenvalg for 1 år

Styremedlemmer:

Hans Petter Hansen
Tore Rennan
Leif Musum
Anja Gotvasli

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

Nestleder:

Hans Petter Hansen

For 1 år

Varamedlemmer:

1 Siril Hafstad
2 Per Erik Stavrum

Gjenvalg for 1 år
Gjenvalg for 1 år

Valgkomite:

Leder
Medlem
Medlem

Ikke på valg
Ikke på valg
Ny for 3 år

Eirik Forås
Espen Høy
Inge Olav Nøvik

Godtgjørelser Forslag på at en følger lønnsutviklingen til de ansatte
til
på kornsiloen, som siste år var på 7,94 %.
tillitsvalgte:
Gotdgjørelse pr år:
-Leder kr 25.400.
-Styremedlemmer kr 8.400.
Godtgjørelse pr møte:
Møter opp til 4 timer kr 1.350.
Møter fra 4 til 8 timer kr 2.300.
Møter over 8 timer kr 2.300.Kjøregodtgjørelse etter statens satser.
Steinkjer den 6. mars 2018
Anders Røflo

Eirik Forås

Espen Høy
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