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StyretS beretning for 2013
(Det 60. driftsåret. Tall i parentes gjelder 2012)

Virksomheten
Braskereidfoss Kornsilo er et andelslag hvor virk-
somheten omfatter omsetning, tørking og lagring 
av korn, leierensing av såkorn samt salg av gjødsel 
og såvarer. Virksomheten drives i egne lokaler på 
Braskereidfoss.

Møter og representasjon
Det er avholdt 4 styremøter i løpet av beretnings-
perioden.
Braskereidfoss Kornsilo var representert på 
Norkorns årsmøte på Olavsgård med styreleder 
Hein Eriksen.

Andelshavere, eierforhold  
og kornleverandører
I 2013 fikk andelslaget 10 (6) nye medlemmer, 
utmeldinger 0 (4) stk. Ved årets slutt er det 39 (34) 
andelseiere med jordbrukseiendommer i Åsnes, 
165 (161) i Våler og 27 (25) i Elverum, til sammen 
231 (221) andelseiere.  Det var til sammen 171 
(181) stk. som leverte korn i 2013.

Kornhåndteringen i 2013
Det ble innkjørt 5.054 (3.906) tonn i vintermot-
taket og 15.533 (13.326) tonn i høstmottaket, 
til sammen 20.719 (17.332) tonn rått korn. 10 
års gjennomsnitt for kalenderåret er nå 20.217 
(20.045) tonn mottatt rått korn.

Diagrammet nederst til venstre viser innkjøpt 
tonnasje omregnet til 15% vanninnhold.

Omregnet til 15 % vanninnhold var innkjøpt og 
avregnet kornmengde i 2013 på 19.838 (16.257) 
tonn. Gjennomsnittlig vannprosent i vintermot-
taket var 17,3 % (16,5) mens det i høstmottaket 
var 19,4 % (23,2).
Andelen havre utgjorde 40,2 % (41,3) av totalt 
mottatt kvantum i 2013, og bygg utgjorde 52,5 
% (52,7). Resten som utgjør 7,3 % (6) er hoved-
saklig hvete.

Vi tok imot 1.011 (364) tonn kontraktsdyrket 
mathavre.

Det ble registrert inn 1.649 (1.535) partier 
i 2013. Gjennomsnittlig partistørrelse er nå 
12.030 kg (10. 591). Vi ser at det blir stadig 
større partier. 
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Salg av korn
Det ble solgt 17.959 
(16.702) tonn lagerfast 
korn i 2013. Økologisk 
korn utgjorde 73 tonn 
(10).

Kornet fra vårt an-
legg ble i vesentlig-
het transportert 
til Moss havnesilo 
(Lantmannen), samt 
at noe ble transportert 
til Bjølsen. På årsbasis 
har 97,1 (78,4) % av 
kornet blitt trans-
portert til havnesilo 
i Moss, 0,2 (10) % til 
Midt-Norge og 2,7 (11,7)  % til an-
legg i Hedmark.

god presisjon i mottaket
Braskereidfoss Kornsilo har gjen-
nomført en ny høstsesong uten pro-
blemer. Kornleveransene ble fordelt 
over meget lang tid, og det er andre 
år på rad at det ikke har vært behov 
for døgnbemanning i anlegget.

Også i 2013 har vi hatt med oss 
våre faste og dyktige sesongansatte. 
Dette er en viktig faktor som sikrer god 
gjennomføring av kornmottaket i høstsesongen. 

Såkornrenseriet
Renset mengde korn i 2013 har tatt seg opp 
igjen siden det lave kvantumet i 2012. Det ble 
ferdigbehandlet 34 (30) partier på til sammen 
243 (179) tonn såkorn. Gjennomsnittlig 
avrens var 11,84 (14,68) %. Såkornpartiene var 
gjennomsnittlig på 7.135 (7.956) kg.  Andelen 
som ble beiset var på 76,3 (93) %. Storsekk 
andelen er nå 98 (98) %. 

Kvaliteten på kornet
Etter mange år med til dels mye nedbør, fikk vi i 
2013 en varm og god juli måned. 

Enkelte områder ble det litt for tørt og avlingene 
ble tilsvarende redusert, men for de som har 
tyngre jord, ble 2013 et meget godt år.  Det var 
relativt stor spredning på såtidspunkter våren 
2013 som medførte at også 2013 innhøstingen 
foregikk over en lang periode.
Takket være en varm og tørr sommer, ble inn-
holdet av mykotoksiner meget beskjedent i 2013 
avlingen.  Men, vi registrerte likevel enkelte skif-
ter som hadde overraskende høye verdier også i 

20
9 

15
6 

12
3 15

3 

70
 11

3 

10
5 

73
 

63
 

37
 

35
 

33
 

10
 

7 10
 

7 1 2 4 

17
6 

11
3 

83
 

15
7 

12
0 

20
2 

19
2 

21
7 29

0 

20
4 25

3 

26
5 

27
8 

25
3 28

3 

19
7 27

6 

17
6 23

9 

0 

50 

100 

150 

200 

250 

300 

350 

400 

450 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

to
nn

 

Levert i storsekk 

Levert i papirsekk 

Produksjon av netto renset såkorn pr. år 

Mottak høst rått korn



4Braskereidfoss kornsilo sa • www.brakorn.no ÅrsBeretning og regnskap 2013

år. Vi hadde i år 150 partier med DON > 750 µg/
kg. Av disse var det 38 partier med DON over 
2.000 µg/kg og derav 5 partier med DON høyere 
enn 5.000 µg/kg.

Alle havrepartier er analysert for innholdet av my-
kotoksiner hos Labnett. Resultatene fra analyser 
koblet med skifter viser at sprøyting med Proline 
har stor effekt for å motvirke mykotoksiner også 
ved lavt innhold av DON. Enten det er lave eller 
høye verdier av DON, så viser våre tall at Proline 
sprøyting kan halvere innholdet av DON.

Salg av gjødsel og såvarer
Braskereidfoss Kornsilo har siden høsten 2004 
solgt gjødsel i samarbeid med Fiskå Mølle. Det er 
fortsatt hard konkurranse i markedet. I 2013 har 
vi hatt økning i såkornsalget.

Såkornomsetningen hadde en god økning i 2013. 0 
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Det ble kjøpt inn nytt falltallsapparat for å kunne kontrollere mathvetekvalitet. 
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Økologisk kornmottak
2013 er bedriftens 10. år som mot-
taksanlegg for økologisk korn.  I 
2013 tok vi imot 12 (10) tonn med 
forhavre og 17 (12) tonn bygg.

energiforbruk
Årets forbruk ble på 77.000 (123.000) liter 
fyringsolje.  Totalt forbruk av elektrisk var på 
678.600 (734.312) kWh. Det ble fjernet 949 
(1.405) m3 vann fra kornet. Av det totale strøm-
forbruket utgjør forbruket med elkjel 175.960 
(237.098) kWh. Til tross for en varm sommer 
ble det brukt betydelige mengder energi til 
korntørking også i 2013.

Gjennomsnittlig el-kostnad var 0,79 kr/kWh 
(0,55).  Årsaken til økningen i el-kostnad skyld-
tes hovedsakelig at vi nå må betale effekt tariff 
på bruk av el-kjelen.

Vedlikehold
Planlagt ettersyn ble gjennomført for de fleste 
vitale komponenter i siloanlegget.  For øvrig ble 
det foretatt vedlikeholdsarbeider med nytt tak 
på silotopp, ny pipe til oljefyr og lagt ny asfalt 
på søndre del av vårt uteareal.

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)
Bedriftens ”utslipp” til det ytre miljø har to kilder:
•	 Kornstøv i forbindelse med tipping av korn og 

oppsamling/lasting av kornavrens. Vi foretar 
den rensingen av kornet, før innveiing og opp-
samling av kornstøv og annet avfall, som er 
foreskrevet.

•	 Støy, hovedsakelig fra vifter som går periodevis 
og døgnet rundt om høsten. Noe støy kan også 
tilskrives kjøretøyer. Vi regner ikke støyen som 
problematisk for våre omgivelser, da området i 
hovedsak er industri. 

Vi sørger for forsvarlig håndtering av avrens fra 
kornmottaket.  All avrens for høsten 2013 er levert 
til kompostering hos Solør renovasjon.
Vi har ikke mottatt klager fra naboer på støv.
Daglig leder og styret kjenner ikke til at bedriften 
forurenser det ytre miljø på annen måte enn be-
skrevet over. Avfall deponeres forsvarlig og etter 
krav fra myndighetene. Vi veileder produsentene 
med hensyn til behovet for beising av såkorn i 
henhold til de anbefalingene som er gitt av Kimen. 
Vi har et godt forhold til lokale myndigheter og 
sentrale tilsynsmyndigheter. 

Bedriften har høy fokus på arbeidsmiljø. Det er 
ikke registrert noen yrkesskader eller sykefra-
vær med bakgrunn i miljøbelastninger i 2013. 
Arbeidsmiljøet i bedriften er godt, og vi har høy 
oppmerksomhet på arbeidsmiljøtiltak og bruk av 
verneutstyr.

Personalet
Av selskapets fast ansatte på årsbasis har det vært 
2 menn i heltidsstilling og 1 mann og 3 kvin-
ner i deltid stilling. Selskapets styre består av 4 
menn og 1 kvinne. I tillegg var det engasjert 4 
personer som sesongarbeidere i forbindelse med 
høstmottaket.  2 nye medarbeidere ble med i 
kornmottaket fra høstsesongen 2013. Før start 
av høstsesongen ble det gjennomført repetisjon 
i førstehjelp og tur til Blåenga for fast ansatte og 
sesongansatte.
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Selskapets mål er å være en arbeidsplass med full 
likestilling mellom kvinner og menn der det ikke 
skal forekomme forskjellsbehandling grunnet 
kjønn.

Kvalitet og forbedringstiltak
Vi har fortsatt fokus på mykotoksin problema-
tikken, men den varme sommeren i 2013 har 
medført at vi stort sett ikke har registrert DON 
verdier av betydning i vår beholdning. Vi vil 
fortsatt ha fokus på å oppfordre til tiltak på de 
skifter hvor vi har registrert høye DON verdier. 
De aller fleste av våre kornleverandører viser 
stor vilje til å bekjempe problemet og det er 
hovedårsaken til at vår region ikke lenger kan 
pekes ut som et problemområde.  Vi er nå tvert 
imot av de beste kornområdene.

Framover blir det viktig å søke mer kunnskap 
for å finne andre tiltak for å motvirke mykotok-
siner. Det blir forsket på bruk av andre kornsor-
ter og på dyrkingsmetoder.

Sterkt fokus på kvalitet i kornproduksjonen vil 
bli viktig i tiden framover. Det er derfor viktig 
at vi kontinuerlig arbeider for å bedre kvaliteten 
på kornet. Braskereidfoss Kornsilo kjennetegnes 
med god kvalitet, og vi skal fortsette arbeidet 
med å bedre kvaliteten på våre tjenester og pro-
dukter.

Det har vært gjort mye godt arbeid i 
Braskereidfoss Kornsilo over lang tid.  
Resultatet av god innsats over mange år gjorde 
at Braskereidfoss Kornsilo ble kåret til årets 
bedrift i 2013.  Premien var et flott bilde laget av 
kunstneren Marit Heier. Se forsiden på årsmel-
dingen.

Braskereidfoss Kornsilo deltok med ett lag i 
Norsk Havremesterskap på Blæstad. 
Havremesterskapet er et meget godt tiltak 
som bidrar til å styrke fokuset på havren som 
næringsmiddel og skjerper fokuset i forhold 
til hvilke dyrkingsmetoder som bidrar til best 
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Hein Eriksen                                              Henriette G. Dæhlin       Terje Hagen
styrets leder                                                     styrets nestleder      styremedlem

Peter Melsnes         Frode Løken    Per Ove Leistad
styremedlem        styremedlem        daglig leder

Braskereidfoss, den 21. februar 2014

kvalitet. Laget fra Braskereidfoss oppnådd det 
beste resultatet og ble kåret til Norgesmester i 
havredyrking for 2013.  Les mer om havre på  
www.norskhavre.no.

Utsiktene framover
Ved inngangen til 2014 har vi bokført 30% mer 
tonnasje enn ved inngangen til 2013. 
2014 har et godt utgangspunkt ved at vi har en 
større lagerbeholdning enn året før. Dette vil 
bidra til et bra resultat for første halvår.

 Årets resultat
Regnskapet for 2013 viser et akseptabelt resul-
tat. Resultatmessig er det noe svakere enn 2012. 
Dette skyldes i hovedsak mer vedlikeholdskost-
nader samt bortfall av stedsfraktstøtte.

Styret foreslår at kr. 1.000.000 (800.000) utbeta-
les som bonus til andelseierne i Braskereidfoss 
Kornsilo. Kjøpsutbytte til andelseiere kan ikke 
overstige andelseiernes relative andel av den 
skattemessige omsetningen. I 2013 ble 95 (88) % 
av kornet levert av andelseiere.

Langsiktig gjeld pr. 31.12.2013 er lån på kr. 
3.400.000,- (3.800.000,-) som er relatert til ut-
byggingen av lagerkapasiteten og bygging av ny 
sjakt.

Utbetalt kvantumstillegg for kornsesongen 
2012-2013 samt opptjent kvantumstillegg for 
høsten 2013 er kostnadsført regnskapet for 
2013.
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noter 2013 2012 

DriftSinnteKter

Salgsinntekt 41 140 901 35 483 747

Annen driftsinntekt  54 762  34 060

Sum driftsinntekt 41 195 663 35 517 807

DriftSinnteKter

Varekostnad 34 071 890 28 067 169

Lønnskostnad 5 1 830 639 1 817 235

Avskrivning på driftsmidler 2 1 051 910 1 031 225

Annen driftskostnad 5 2 295 914 2 307 961

Sum driftskostnader 39 250 353 33 223 590

Driftsresultat 1 945 310 2 294 217

finAnSieLLe PoSter

Renteinntekt  13 608  63 431

Annen finansinntekt  18 985  13 829

Rentekostnader  486 883  468 215

netto finansielle poster - 454 290 - 390 955

ordinært resultat før skattekostnad 1 491 020 1 903 263

Skattekostnad på ordinært resultat 4  183 212  323 283

ordinært resultat 1 307 808 1 579 980

ÅrSreSULtAt 1 307 808 1 579 980

oVerfØringer

Avsatt til utbytte 1 000 000  800 000

Avsatt til annen egenkapital  307 808  779 980

Sum overføringer 1 307 808 1 579 980

resultatregnskap for 2013
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balanse pr. 31.12.2013
noter 2013 2012 

eienDeLer

Anleggsmidler

Utsatt skattefordel 4  159 755 79 538 

Tomter, bygninger og annen fast eiendom 2,8 3 764 487 4 177 988

Driftsløsøre, inventar og annet utstyr 2,8 2 650 808 3 132 083

Investeringer i aksjer og andeler 11  12 000 12 000

Sum anleggsmidler 6 587 050 7 401 609

omløpsmidler

Lager av varer og annen beholdning 8 17 383 517 12 916 755

Kundefordringer 6 1 403 773 1 298 430

Andre kortsiktige fordringer  143 717  114 971

Krav på innbetaling av aksjekapital   0  2 800

Bankinnskudd, kontanter og lignende 3 1 009 579 2 355 788

Sum omløpsmidler 19 940 586 16 688 744

SUM eienDeLer 26 527 636 24 090 353
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noter 2013 2012

egenKAPitAL

innskutt egenkapital

Andelskapital 7  115 550  110 050

Felleseid andelskapital  740 360  740 360

Sum innskutt egenkapital  855 910  850 410

opptjent egenkapital

Annen egenkapital 8 170 734 7 862 926

Sum opptjent egenkapital 8 170 734 7 862 926

SUM egenKAPitAL 9 026 644 8 713 336

gJeLD  Avsetning for forpliktelser

Langsiktig gjeld

Gjeld til kredittinstitusjoner 8 3 400 000 3 800 000

Sum langsiktig gjeld 3 400 000 3 800 000

Kortsiktig gjeld

Kassekreditt 8 10 790 727 8 090 592

Leverandørgjeld  516 087  216 070

Betalbar skatt 4  263 460  402 821

Skyldige offentlige avgifter  947 950 1 528 929

Annen kortsiktig gjeld 10 1 582 768 1 338 605

Sum kortsiktig gjeld 14 100 992 11 577 017

SUM gJeLD 17 500 992 15 377 017

SUM egenKAPitAL og gJeLD 26 527 636 24 090 353

Hein Eriksen                                              Henriette G. Dæhlin       Terje Hagen
styrets leder                                                     styrets nestleder      styremedlem

Peter Melsnes         Frode Løken    Per Ove Leistad
styremedlem        styremedlem        daglig leder

Braskereidfoss, den 21. februar 2014

balanse pr. 31.12.2013
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noter til regnskapet for 2013

note 1 regnskapsprinsipper  
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter norske 
regnskapsstandarder. 
Unntaksreglene for små foretak er brukt for alle poster hvor det foreligger lik valgadgang.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld 
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert 
som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen ett år fra etableringstidspunktet, er uansett 
klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til 
grunn.
Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes 
ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig 
avskrivningsplan. Omløpsmidler er vurdert til det laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig 
og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned 
til virkelig verdi som følge av renteendringer.
Varebeholdningen er vurdert til variabel tilvirkningskost. Kornprisene gjennom året varierer, og en 
spesifikk identifisering av varen er ikke praktisk eller hensiktsmessig. Tilordning av anskaffelseskost har 
derfor skjedd ved veiet gjennomsnitt ved kjøp av kornet i løpet av året. I tilvirkningskost ligger kostpris på 
kornet, direkte produksjonslønn og energikostnader medgått i lagerhåndtering. Ved mottak av korn blir 
det foretatt en nedskriving på 1 % som blir justert mot faktisk beholdning ved veiing på sommeren. 

Inntektsføring ved salg skjer på leveringstidspunkt.
     

note 2 Anleggsmidler     
 Maskiner Bygninger Sum  
 utstyr m.m. og anlegg   
Anskaffelseskost 01.01.13 19 440 391 11 748 010 31 188 401  
Årets til- og avgang 157 136  157 136  
Anskaffelseskost 31.12.13 19 597 527 11 748 010 31 345 537   
Akk. ord. avskrivninger 01.01.13 16 308 311 7 570 022 23 878 333  
Årets ordinære avskrivninger 636 410 415 500 1 051 910  
Tilbakeført ved avgang   0
Akk. ord. avskrivninger 31.12.12 16 944 721 7 985 522 24 930 243
bokført verdi 31.12.12 2 652 807 3 762 488 6 415 295
Avskrivningssatser 5-20% 2,5-10% 

note 3 bundne midler   
I posten inngår bundne midler med kr 60.261

note 4 Skatt
Årets skattekostnad består av: 2013 2012   
Betalbar skatt 263 460 402 821   
For mye avsatt tidligere år -31 0
Endring i utsatt skatt -80 217 -79 538
Skattekostnad ordinært resultat 183 212 323 283

Utsatt skatt  2013 2012 endring
Grunnlag for beregning av utsatt skatt 591 686 284 063 307 623
Utsatt skatt, 28% 159 755 79 538 80 217  
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note 5 Antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte mv
Gjennomsnittlig antall årsverk  3 3
Lønnskostnader  2013 2012
Lønninger  1 518 906 1 496 466
Arbeidsgiveravgift  170 729 162 755
Pensjonsforsikring  16 349 21 768
Andre ytelser  124 655 136 246
Sum  1 830 639 1 817 235

ytelse til ledende personer  Daglig leder Styret
Lønn  230 261 57 500
Påløpt lønn  0 
Annen godtgjørelse   
Sum  230 261 57 500
Det er ikke gitt lån til ledende personer eller andelseiere.

obligatorisk tjenestepensjon
Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, 
og har en pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.

revisor  2013 fordeling
Kostnadsført honorar til revisor  45 000 
Fordeler seg slik:
 Revisjon 31 500 70%
 Bistand/Rådgivning 13 500 30%

note 6 Vurdering av kundefordringer     
  2013 2012
Vurdert til pålydende  1 403 773 1 298 430
Avsatt til dekning av usikre fordringer   
bokført verdi per 31.12  1 403 773 1 298 430
bokførte tap på fordringer fremkommer slik:
Konstaterte tap på fordringer  0 0
Endring delkrederavsetning pr 31.12  0 0
Inngått på tidligere avskrevne fordringer  0 0
tap på fordringer  0 0  

note 7 Andelskapital     
Selskapets andelskapital består av 2.311 andeler a kr 50. Alle andeler har like rettigheter.
Andelskapital 31.12.2012   110 050
100 nye andeler   5 500
Andelskapital 31.12.2013   115 550  

note 8 gjeld og garantiforpliktelser
bokført gjeld som er sikret ved pant og lignende: 2013 2012
Pantelån  4 200 000 3 800 000
Kreditt kornkjøp  10 790 727 8 090 592
Sum  14 990 727 11 890 592

bokført verdi av eiendeler stilt som sikkerhet for bokført gjeld: 2013 2012
Maskiner o.l.  2 652 809 3 132 082
Bygninger  3 762 488 4 177 988
Varelager  17 191 666 12 747 540
Sum  23 606 963 20 057 610
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note 9 garantier
Selskapet deltar som garantist i driftskredittordningen for landbruket. Garantien er oppad begrenset til 
50 % av bankens konstaterte tap på den enkelte produsents driftskreditt. Etter avtalen vil kreditten fra 
banken være begrenset oppad til 40 % av kornoppgjøret siste kalenderår, forutsatt at dette er et normalt 
produksjons- og avlingsår for produsenten.

Garantiansvar ut fra bevilget beløp  854 841
Garantiansvar ut fra saldo 31.12.2013  737 835

note 10 Annen kortsiktig gjeld
  2013 2012
Skyldig lønn, feriepenger inkl. arbeidsgiv. avg. 231 568 229 035
Påløpne renter  12 850 14 001
Skyldig kvantumstillegg  308 350 271 226
Betalbar skatt 2003, ikke utlignet  0 0
Forskuddsbetalte leieinntekter  30 000 40 000
Avsatt påløpt kostnad  0 0
Avsatt kjøpsutbytte andelseiere  1 000 000 800 000
  1 382 768 1 354 262

note 11 investeringer i aksjer og andeler
Selskapet har 70 aksjer i Østlendingen AS til en samlet kostpris på kr 12.000.

SittenDe  VALgt PÅ
Styre  1. gAng  VALg
Leder Hein Eriksen 2010 Ja
Nestleder Henriette G. Dæhlin 2010 Ja 
Styremedlem Terje Hagen 2001 Nei
Styremedlem Peter Melsnes 2005 Ja
Styremedlem  Frode Løken 2012 Nei
1. varamedlem Morten Bjølseth 2012 Ja
2. varamedlem Ragnar Thoresen 2001 Nei
3. varamedlem Arnstein Rivenes 2001 Nei

HonorArer for tiLLitSVALgte VeDtAtt PÅ 
ÅrSMØtet for  regnSKAPSÅret 2012:
Leder: Kr. 15.000,- pr. år + kr. 1.700,- pr. møte 
Øvrige tillitsvalgte: Kr. 1.700,- pr. møte
Kjøregodtgjørelse: Statens satser 

Valgkomiteen foreslår ingen endring i  satsene

VALgKoMiteenS forSLAg tiL nytt Styre:  
Leder Hein Eriksen For 1 år
Nestleder Peter Melsnes For 2 år
Styremedlem Terje Hagen
Styremedlem Henriette G. Dæhlin For 2 år
Styremedlem Frode Løken
1. varamedlem Morten Bjølseth For 2 år
2. varamedlem Ragnar Thoresen
3. varamedlem Arnstein Rivenes

VALgKoMiteen HAr beStÅtt AV: VALgt
Leder Jostein Bråthen 2011
 Arnstein Syversrud 2012
 Arne Petter Berg 2013
 
Nytt medlem etter Jostein Bråthen s
kal foreslås og velges av Årsmøtet.
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