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Art av virksomhet 

Foreningens formål er å sluttføre prosjektet “Stille Strøm” og styre tilbakebetalinger 
ved nye strømkunder i dette området, regulert av avtale mellom Nore Energi AS og 
Steinset Økteren Strømforening. 
 
 

 

Tillitsvalgte 

Steinset Økteren Strømforening sitt styre har bestått av : 

Øystein Sørbø    Leder 

 Lene Burud    Kasserer 

 Torgrim Redalen   Sekretær 

 Hans R. Bakken   Styremedlem 

 Gunnar Kirkevollen   Styremedlem 

Valgkomite har vært: 

 Gunn Irene Sørbø   Leder 

 Anne Lise Gunnarsrud 

Revisor: 

 Roar Andersen 

 

Styrets arbeid 

 

Styret har ikke avholdt noen separate møter i inneværende år. Oppfølgingen mot 

Nore Energi AS er behandlet som saker i styremøtene i Steinset Økteren 

Hytteforening. 

 

Følgende saker har vært diskutert: 

 Endelig avregning fra Nore Energi AS 

 

Endelig avregning 

Avregningen fra Nore Energi har latt vente på seg. Til tross for enighet om endelig 

avregning i fjor har e-verket holdt prosjektet åpnet og påført nye kostnader til 
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ferdigstillelse av to av de tre siste anleggene, ekstra påfylling ved enkelte skap, økt 

avsetningen til siste anlegg og lagt til et sluttdokumentasjonstillegg. 

 

Kostnadene er på kr. 3 009 059,- mot innbetalt kr. 2 880 000,- som gir en 

underdekning på kr. 129 359,- 

 

Det er kommet til tre nye strømkunder som har innbetalt (3 x 85 000,-) kr. 255 000,- 

 

Det blir nå utbetalt kr. 125 641,- fra Nore Energi til strømforeningen for utdeling til 

medlemmene. Hvert medlem får kr 5 200,- (0,5% holdes igjen i strømforeningen iht. 

vedtekten) 

 

Økonomi 

Det har ikke vært noen innbetalinger eller utbetalinger dette året.  

Det er kommet til 3 nye strømkunder i perioden etter stiftelsen av Steinset Økteren 

Strømforening. 

 

 

Revidert regnskap 
 

Regnskapet gjelder for perioden 15. september 2013 - 15. september 2014. 

 

 
 

 

 

Innkomne forslag og saker 
Det er ikke kommet inn noen forslag. 

 

 

 

Resultatregnskap 15.10.13 - 15.09.14

Inntekter -                   

Utgifter -                   

Renter -                   

Bankgebyr -                   

Resultat 0

Lån fra ØS 100                  

Saldo pr. 15.09.13 100                  
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Budsjett 2015 

Det budsjetteres med en ny strømkunde i 2015. Dette betyr at foreningen får 

85 000,- i inntekter hvor 99,5% fordeles tilbake til medlemmene. 

 


