
Årsberetning for Slemdal Skoles Venner 2016 
 

Økonomi 
Slemdal Skoles Venner (SSV) har hatt et godt samarbeid med foreldre og administrasjonen 

ved Slemdal Skole i 2016. SSV har totalt bevilget 90.000 kroner til tiltak på skolen men det er 

kun 15.000 kroner som er utbetalt i løpet av 2016. Resterende beløp forventes utbetalt i 

løpet av 2017 etter hvert som tiltakene gjennomføres av skolens administrasjon. SSV har 

hatt totale inntekter på 62.240 kroner i løpet av 2016. SSV har god økonomi og har en 

egenkapital ved utløpet av 2016 på 170.041 kroner. 

 

Tildelinger og gaver 
Styret har mottatt søknader om gaver til skolen. Søknader er innvilget i tråd med 

foreningens formål. Følgende tildelinger er gitt i 2016: 

 

Til Hva Beløp i kroner 
Innvilget og utbetalt 
Biblioteket Bøker 15.000 

Sum innvilget og utbetalt 15.000 
   
Innvilget i 2016, utbetales i løpet av 2017 
Alle elevene Nye fotballmål 20.000 

Alle elevene Uteleker 10.000 

Skolepatruljen Tur til Tusenfryd 10.000 

Biblioteket Bøker 15.000 

Tre av trinnene 4.-7. 

klasse 

Ekskursjon til Teknisk Museum 10.000 

Ett av trinnene 1.-3. 

klasse 

Teaterbesøk 10.000 

Sum innvilget, ikke utbetalt  75.000 
  
Sum innvilget 90.000 

 

I tillegg har det vært kostnader knyttet til innsamlingsaksjonen på 6.113 kroner.  

 

Medlemmer/inntekter 
SSV har ikke ført noe medlemsregister, men har fått inn 62.240 kr i innsamlede midler i 

2016. I tillegg er 6.375 innbetalt i 2017 og vil inntektsføres da. 

 

Styret  
Styret har bestått av Trond Fladvad (leder), Camilla Hellebust (kasserer), Marit Erlien 

(styremedlem) og Trine Kåsine (styremedlem). 

 

Det har vært avholdt jevnlige styremøter i 2016. I tillegg har det vært mye 

informasjonsutveksling på epost og noe på telefon. Det lages skriftlig referat fra alle 

styremøter. 

 



Informasjon 
Informasjon fra SSV ligger på Slemdal Skoles hjemmesider. 

 

Videre drift 
Foreningen har god økonomi og vil videreføre arbeidet i 2016. I forbindelse med skolens 

rehabilitering vil det fremover prioriteres å innvilge penger til tiltak som kommer elevene til 

gode i rehabiliteringsperioden. 

 

Styret i Slemdal Skoles Venner 

 


