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LÅN GITT TIL FOSA SA – NYTT FORSLAG TIL LØSNING  

 

Vedlegg:  

 

- Årsmøtesak nr. 11 FOSA SA - Lån fra andelshaverne  

 

 

Saksframlegg: 

 

Det vises til fjellstyrets behandling i sak 03/19, Anmodning am sletting av lån gitt til FOSA 

SA. Bakgrunnen var en anmodning fra styret i FOSA om at disse slettes, og at dette ble tatt 

opp som sak i andelshavernes styrer.  

 

Ringebu fjellstyre bidro i 1993 og 2002 med henholdsvis kr 80 000 og kr 50 000 i lån til 

FOSA SA. Det er ikke betalt renter eller avdrag på disse lånene, men det ble i 2004 og 2005 

tatt ut settefisk til en verdi av kr 39 407. Gjenværende lån på kr 90 593 er avsatt som tap i 

fjellstyrets regnskap. Fjellstyret vedtok i sak 03/19 å ettergi dette lånet.  

 

Med bakgrunn i tilbakemeldinger fra andelshavere har FOSA i saksframstillingen til 

årsmøtesak nr. 11 – Lån til andelshavere (se vedlegg) kommet med nye opplysninger. Det 

viser seg at det er noe ulikt hva andelshaverne har gitt i lån opp igjennom tida, og noen har 

fått tilbakebetalt helt eller delvis i form av settefisk. Det vises til vedlegg med oversikt på lån 

gitt av andelshaverne, tilbakebetalt beløp og saldo i mars 2019. I tillegg har noen 

andelshavere gitt driftstilskudd, men det har man ikke komplett dokumentasjon på i FOSA. 

 

Dette vanskeligjør saken noe med tanke på at alle andelshavere skal behandles så likt som 

mulig. Styret i FOSA mener det vil være positivt for både FOSA og andelshaverne å finne en 

snarlig løsning på saken. Styret ønsker derfor fortsatt å jobbe for at denne saken kan løses på 

en akseptabel måte for både FOSA og andelshaverne. Videre ønsker styret å jobbe for at det 

kan fattes et felles vedtak som omfatter størst mulig grad av rettferdighet, og som alle 

involverte kan stille seg bak.  

 

Styret i FOSA foreslår i årsmøtesak nr. 11 FOSA SA – Lån til andelshavere at kr 80 000,- 

settes som et nullpunkt. Det vil si at alle andelshavere som har kr 80 000,- eller mer til gode, 

vedtar å slette kr 80 000,- i lån til FOSA. Til sammen kr 640 000,-. Videre at det settes opp et 

forslag til plan for tilbakebetaling av beløp over kr 80 000,-. Til sammen kr 260 593,-.  

Tilbakebetaling av beløp over kr 80 000,- gjøres fortrinnsvis i form av fisk. 

Styret i FOSA ønsker å komme frem til en løsning i forbindelse med årsmøtet i FOSA 

26.mars 2019.  

 

Møtested:  Rådhuset 

Møtedato:  21.3.2019 

Arkiv nr.: 432.3 

Sak nr.: 08/19 

Saksbehandler: Erik Hagen 



Saksbehandlers merknader: 

 

For Ringebu fjellstyre sin del betyr forslaget at kr 80 000 av gjenværende lån på kr 90 593 

slettes, mens resterende tilbakebetales, fortrinnsvis i form av fisk. Det virker også som et godt 

forslag, da åtte av ti andelshavere blir behandlet likt. To andelshavere har ikke gitt lån eller 

har fått tilbakebetalt hele lånet, og trenger ikke ta stilling til saken.  

 

 

Møtebehandling: 

  

Under første gangs behandling av denne saken (03/19) ble Turi Elise Kaus erklært inhabil, da 

hun er leder i FOSA SA. Etter en nærmere vurdering i denne saken mente fjellstyret at Kaus 

er habil, og hun deltok i behandlingen.  

 

  

 

Vedtak: 

 

Ringebu fjellstyre støtter forslag til vedtak i årsmøtesak nr 11. FOSA SA - Lån fra 

andelshaverne, der kr 80 000 settes som et nullpunkt. Videre at det settes opp et forslag til 

plan for tilbakebetaling av beløp over kr 80 000,-, fortrinnsvis i form av fisk. Dette forutsetter 

at det legges en langsiktig plan for fortsatt drift av Fossåa.   

 

Enstemmig vedtatt 

 

Kopi: Gudbrandsdal Revisjon AS, Postboks 68, 2640 Vinstra 


