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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 : 
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 Gunnar Kirkevollen   Styremedlem 

Jarle Popperud   Varamedlem 

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 

 Dato for ferdigstillelse av prosjektet, oppstartsdato for 10 års regelen 

 Registrering av foreningen i Brønnøysund registrert 



Steinset Økteren Strømforening 

 

 Overføre avtalen med Nore Energi fra Steinset Økteren Andelslag til Steinset 

Økteren Strømforening 

 

Endelig avregning 

Nore Energi AS har nå ferdigstilt anlegget og beregnet de endelige 

prosjektkostnadene. Kostnadene er på kr. 2 997 259,- mot innbetalt kr. 2 880 000,- 

som gir en underdekning på kr. 117 259,- 

I stedet for at det skal innbetales mer fra medlemmene trekkes manglende 

innbetaling mot innbetalinger på nye strømkunder. 

Det var opprinnelige estimert en total prosjektkostnad på kr. 3 300 000,- Pr. andel var 

det estimert å innbetale kr. 137 500,-. Dette betyr at vi totalt har fått en besparelse 

på ca. kr. 12 500,- pr. deltaker i prosjektet. 

 

Det er tre aktuelle nye strømkunder p.t. og en av disse er den nye hytta på toppen av 

Trollstien. 

 

Dato for ferdigstillelse av anlegget 

Nore Energi AS har satt dato for ferdigstillelse av anlegget til “høstferien” i 2012. Det betyr at 

det nå er løpt ett av de 10 årene som avtalen regulerer. 

 

Registrering av foreningen i Brønnøysund registrert 

Foreningen er nå registrert i Brønnøysund med organisasjonsnummer 999014089. 

 

Overføre avtalen med Nore Energi fra Steinset Økteren Andelslag til Steinset 

Økteren Strømforening 

Nore Energi AS har skriftlig bekreftet at avtalen er overført fra Steinset Økteren Andelslag til 

Steinset Økteren Strømforening. 

Steinset Økteren Andelslag er derved oppløst.  

 

Økonomi 

Det har ikke vært noen innbetalinger eller utbetalinger dette året.  

Det er ikke kommet til flere strømkunder i perioden etter stiftelsen av Steinset 

Økteren Strømforening. 
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Revidert regnskap 
 

Regnskapet gjelder for perioden 15. oktober 2012 tom. 15. september 2013. 

 

 
 

 

 

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

 

 

Budsjett 2014 

Det budsjetteres med tre nye strømkunde i 2014. Dette betyr at foreningen får 

138 000,- i inntekter (85 000 x 3 minus 117 000) , hvor 99,5% fordeles tilbake til 

medlemmene etter at Nore Energi AS har avregnet for manglende innbetaling i 

prosjektet. 

 

 

 

 

 

Resultatregnskap 15.10.12 - 15.09.13

Inntekter -                   

Utgifter -                   

Renter -                   

Bankgebyr -                   

Resultat 0

Lån fra ØS 100                  

Saldo pr. 15.09.13 100                  
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