
Årsberetning for Slemdal Skoles Venner 2019 
 
Økonomi 
Slemdal Skoles Venner (SSV) har samarbeidet godt med foreldre og administrasjonen ved 
Slemdal Skole i 2019. SSV har totalt utbetalt 63.000 for tiltak bevilget i 2018, men 
gjennomført i 2019. For 2019 er det bevilget 45.000 kroner til tiltak på skolen som vil 
utbetales når de er gjennomført i løpet av 2020 og bokføres på 2020 årsregnskapet. SSV har 
hatt totale inntekter på 36.000 kr i løpet av 2019. SSV har stabil økonomi med en egenkapital 
ved utløpet av 2019 på 117.000 kr. 
 
Tildelinger og gaver 
Styret har mottatt søknader om gaver til skolen. Søknader er innvilget i tråd med 
foreningens formål. Følgende tildelinger er gitt i 2019: 

Til Hva Beløp i kroner 

Innvilget og utbetalt 

Alle elevene Aktiviteter initiert av Elevrådet 10.282 

Alle elevene Biblioteket (inkl restutbetaling for 2017) 47.187 

4.-6. klasse Forfatterbesøk x 2 5.600 

Sum utbetalt 63.069 

   

Innvilget i 2019, utbetales i løpet av 2020 

Alle elevene Bøker til biblioteket 20.000 

Alle elevene Aktiviteter initiert av Elevrådet 15.000 

Alle elevene Trivselslederordningen 10.000 

Sum innvilget, ikke utbetalt  45.000 

 
Medlemmer/inntekter 
SSV har ikke ført noe medlemsregister, men har fått inn 36.000 kr i innsamlede midler i 
2019. Innbetalingen av frivillig kontingent går gjennom FAU, og det er mulig å bruke VIPPS. 
Den frivillige kontingenten er på 300 kr, men dette er veiledende. Det sendes nå kun ut e-
post, ikke papirgiroer som SSV gjorde tidligere.  
 
Styret  
Trond Fladvad og Trine Kåsine gikk ut av styret sommeren 2019 etter lang og god innsats. 
Styret har fra høsten 2019 bestått av Astrid Lossius (leder fra 30.10.19), Marit Erlien 
(kasserer), Jorunn Berge Foss (styremedlem) og Linn Furuholmen (styremedlem, FAU). Det 
har vært avholdt jevnlige styremøter i 2019 i tillegg til informasjonsutveksling på epost.  
 
Informasjon 
Oppdatert informasjon fra SSV ligger på Slemdal Skoles hjemmesider. 
 
Videre drift 
SSV vil videreføre arbeidet i 2020. SSV har relativt god økonomi og vil bidra økonomisk i 
forbindelse med åpningen av nye Slemdal i august 2020 i samråd med ledelsen på 
skolen/FAU.  
 
Styret i Slemdal Skoles Venner 


