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 INNKALLING TIL ÅRSMØTE

ÅRSRAPPORTEN 2018 
KLEPP NÆRINGSFORENING 

ONSDAG 20. FEBRUAR 18:00 JÆREN SPAREBANK , KLEPPEKROSSEN
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SAKSLISTE TIL ÅRSMØTET 2018:

• Valg av møteleder
• Valg av to aktive medlemmer til å undertegne protokollen
• Godkjenne dagsorden
• Godkjenne årsrapporten
• Regnskap for 2018
• Innkomne forslag må være sendt Klepp Næringsforening innen 10. februar.
• Fastsettelse av kontingent 2019.
• Forslag fra styret : kontingentsatser som i 2018
• Budsjett for 2019
• Valg av leder og styre i Klepp Næringsforening
• Valg av valgkomitee

• Valg av  regnskapsfirma/ revisorer

ÅPENT NÆRINGSTREFF FØR ÅRSMØTE 18:00-19:00
I Jæren Sparebanks lokaler, Klepp  i 3 etasje tirsdag 20 . februar 2019. Servering av 
kaffe, brus, rundstykker og godt drøs!!!
Alle er Velkommen…
Send oss gjerne en mail om du kommer så har vi nok kaffi m.m til alle:  
post@klepp-naringsforening.no

ÅRSRAPPORTEN 2018 KLEPP NÆRINGSFORENINGEN

OM FORENINGEN

ADMINISTRASJONEN

ØKONOMI

STYRET  I 2018 ( VALGET PÅ ÅRSMØTET FOR  2018)

Klepp Næringsforening representerer 
i dag over til sammen 200 butikker/
næringsbedrifter. Medlemmene er 
fordelt på ulike bransjer innen handel 
og næring, bønder, gartnerier, banker, 

enkeltmannsfirma, forsikring etc.
Målet er å ha en lokal forankring med 
arrangementer og aktiviteter som styrker 
ulike  næringer i hele  Klepp.

Styret har avholdt  5  styremøter og flere 
arbeidsmøter vedrørende ulike arrange-
ment .  Det har i tillegg vært  mange 
møter i prosjektgruppen for  Klepp 24  
som har  24 timers arrangementet i Klepp 
med nattåpent med besøksrekord på 
over 35.000 . Store artister var på plass og  
med  stort  utstillingstelt og  inni fest-
teltet med statsministeren på besøk.

 Vi har gjennom året  jobbet aktivt for 
ulike  aktiviteter i sentrum og  i Kleppek-
rossen. Det har vært god samhandling 
mellom grunneiere, Klepp kommune og 

næringsdrivende i året som har vært.

Klepp Næringsforening  var også en aktiv 
aktør og medspiller  for å få sommerkon-
serten i Kleppeloen på plass.
Oppdaterte nettsider for foreningen er 
oppført med alle medlemsbedrifter og 
aktiviteter som foreningen har.
Ny  facebookside  er på plass som beny-
ttes til info og som også  er tilgjengelig 
for våre medlemmer med markedsføring.
Kleppmagasinet har egen redaksjon-
skomite for de 3 årlige utgavene som 
utgis som har møter før utgivelsene.

Kontor for foreningen er  i Jærv. 536 i 
Hattelandgården med leder Odd Byberg 
. Kontoret har vært et kontaktpunkt for 
næringslivet og Klepp kommune. Daglig 
leder har koordinert alle aktiviteter og 
markedsplaner og gjennomført disse i 

samarbeid med styret. Det er utarbeidet 
egne internettsider med informasjon om 
foreningen og aktivitetene 

Informasjon om foreningen finnes på 
www.klepp-naringsforening.no 

Årets resultat ble på kr.  5783,-

Leder: John Thysse  1 år

Styremedlemmer:
 Veronica Årsvoll  1 år
 Siri Øksnevad Olsen 1 år
 Mari Vorset  1 år
 Børre Lobekk  1 år
 Knut Hatteland  2 år
 Ingvill Grøtteland 2 år
 Frode Flesjå  2 år

Vara styret:
 Asle Jacobsen  1 år
 Bjørn Reidar Kleppe 1 år

Valgkomite:
 Øyvind Lauritsen 1 år
 Ellen Wiik 1 år 
 Tor Alvern 2 år
Revisorer:
 Åge Reve gjv 1 år
 Svein Olav Mossige gjv 1 år

Valg av revisor/ regnskapsfirma
Gjenvalg på  de to revisorer vi hadde i 
2017. Svein Olav Mossige og Åge Reve. 
Jæren Regnskapsservice a.s  ble  benyttet 
også i 2018 på regnskapstjenenestene.

Møterett: Klepp kommune
Daglig leder: Odd Byberg

STYRET HAR AVHOLDT 5 STYREMØTER.
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JANUAR 
16 og 18: Mulighetsdagen for ungdomskoleelver i Klepp i Klepp rådhus. Foreldrekveld 
først så elevdagen. Nær 300 deltakere. Elever- møter næringslivet.
17: Temakvelden med Tore på sporet i rådhuset samlet nær 250  deltakere
 
FEBRUAR
20: Årsmøte avholdt i Jæren Sparebanks lokaler. Næringstreff med bedriftspresenta-
sjon ble en suksess i forbindelse med årsmøtet med fullt hus
 
MAI
Kleppmagasinet utgis I hele Klepp og omegn . 9000 eks. Sommerflagg henges opp /
Sommerblomster settes ut i Klepp.
8: Oppdag Klepp. Bedriftstur for å bli kjent med bedrifter i Klepp.
 
AUGUST
Kleppmagasinet til arrangementet “Klepp 24” opplag over 12500 inkl. 
Time kommune
 
SEPTEMBER
Klepp 24 7-9 september . aktivitetsdøgnet i Klepp – statsministerbesøk- 30 års ju-
bileum, nattåpent- konserter m.m ble arrangert i Kleppekrossen hele helgen.. Over 
35.000 besøkende den helgen som er ny besøksrekord.
 
NOVEMBER
Kleppmagasinet distribuert i  12000 eks .  / Julen 2018
 
DESEMBER
Julen i Klepp! Juletenning- over 1000 møtte frem på sentrumstomten-Julelys- sce-
neunderholdning-julearrangement med gratis grøt og julegaver. + tenning av alle 
jule-lysene i Kleppekrossen og Kleppevarden.

På årsmøtet ble vedtatt å fortsette  arbeidet  med  prosjektet for  at skoleungdom-
men  i Klepp skulle motiveres til å  fullføre skolen og utdannelsen sin med fokus på å 
få fagbrev .  Dette prosjektet er nå videreført  i samarbeid med næringsforeningen, 
Klepp kommune,   og næringsbedrifter i Klepp i 2018 og det ble arrangert med «mu-
lighetsdagen « i rådhuset for foreldre   og for alle 9 klassinger i  januar hvor de møter 
ulike bedrifter, stands, foredrag. Vi trenger arbeidskraften i Klepp som disse ungdom-
mer representerer til nær over 2000 bedriftene  vi har i Klepp kommune. Over 300 
elver møtte opp på dette + lærere.
Flere møter med Klepp kommune er avholdt  om aktuelle saker mellom næringslivet 
og Klepp kommune.

KLEPP NÆRINGSFORENING AKTIVITETER
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Avtaler
Klepp Næringsforening har i 2018 tilbudt sine medlemmer følgende avtaler:

Circle K: Innkjøpsavtalen tilbyr en god pris på fyringsolje og diesel i bulk.

Lyse: Innkjøpsavtale på strøm. Store bedrifter med forbruk over 80.000 kwt har 
inngått i kraftfondavtale med lyse

Westco Miljø AS: En god rammeavtale på renovasjon for alle  
næringsbedrifter i Klepp kommune. 

Jæren hotell: Gode priser på kurs og overnatting. Oppgi kode Klepp  
Næringsforening.

Klepp	Næringsforening 	 	 	
Regnskapsrapport 																																								 																																																																																

																																																		 																																																																																
	 	 Regnskap Budsje7	 Regnskap Regnskap Regnskap Regnskap
Konto					 	 2018 2018 2017 2016 2015 2014

3000 Sponsorer-	temakvelden	Rohde,	 51000 48	000 54	000 56	528 40	000 0
3001 Sponsorer/samarbeidspartnere 15000 17050 34300
3002 Arrangem./Klepp	24/	provisjone 110200 110	000 128	439 99	514 92	520 131	317
3003 Klepp	24	utsGllere	i	teltet 67700 90	000 92	800 65	550 65	980 0
3005 Medlemskont	næring/grunneiere 202600 200	000 190	297 183	694 198	794 206	099
3010 Oppdag	Klepp/Mulighetens	dag 16275 25	000 0 900
3020 Klepp-magasinet	vår 73133 85	000 83	033 62	933 89	633 30	900
3021 Kleppmagasinet	Høst 101633 85	000 69	333 105	883 101	483 117	594
3022 Kleppmagasinet	jul 70833 90	000 91	633 98	884 107	333 38	750
3100 Andre	inntekter/	div	arr. 5000 5	000 0 97	300
3110 Div	inntekter	u	mva 11200 23	100 11	453 9	900 9	675
3111 Temakveld	2018 29950 31	000 60	550 99	700 92	100 0

SUM	DRIFTSINNTEKTER 739	524 784	000 810	235 818	439 797	743 632	535

4001 Vinterferie/påske 10721 10	000 9	434 22	206 5	692 6	756
4002 Sommer/&ferie 5538 10	000 8	732 15	007 8	785 6	360
4003 Klepp24 90699 100	000 138	149 100	530 115	158 95	987
4004 Desember	akGviteter 14754 10	000 5	510 11	836 7	600 16	379
4005 UtgiTer	utsGllere,	scene	mm 20591 35	000 34	299 38	922 47	208 0
4010 Arrangement/	akGviteter 6696 5	000 700 7	623 7	993 11	890
4011 Temakvelder,	Oppdag	Klepp 24401 20	000 28	764 27	731 5	270 0
4012 Temakvelden	T	Strømøy 56909 50	000 83	180 124	017 119	718 93	909
4016 Konsulenthon.	senterleder 275895 275	000 267	142 265	637 272	837 254	969
4017 Regnskap/revisjon 19424 17	000 16	050 13	100 15	045 11	500
4018 Div.	kontorutgiTer 29155 30	000 33	400 30	709 30	851 26	281
4020 Div.	driTsutgiTer 7185 6	000 4	692 8	010 10	060 4	025
4022 Datautstyr/driT 10118 10	000 7	084 4	167 8	246 5	635
4030 Kleppmagasinet	vår 52200 52	000 46	954 41	846 56	756 2	704
4031 Kleppmagasinet	høst 57475 52	000 48	560 69	100 77	479 83	894
4032 Kleppmagasinet	jul 51980 52	000 44	369 51	370 50	115 0

SUM	KOSTNADER 733	741 734	000 777	019 831	811 838	814 620	289

RESULTAT; 5	783 50	000 33	216 −13	372 −41	071 12	246
	 	

1



8 Årsrapport 2018  Årsrapport 2018 9

KLEPP NÆRINGSFORENING

BALANSE pr 31.12.18 pr 31.12.17

Eiendeler:

Bankkonto 42 711 45 022

Kundefordringer 0
Forskuddsbetalte kostnader (ang temakvelden) 6 881 4 310
 

SUM EIENDELER 49 592 49 332

Gjeld og egenkapital:

Kreditorer 0
 
Skjuldig mva 25 399 43 021
 
Annen kortsiktig gjeld ( ang temakvelden) 14 800 2 700

Egenkapital pr. 1.1.18        -3610 3 610 −29 605
 
Overskudd 31.12.18 5 783 33 216

SUM GJELD OG EGENKAPITAL 49 592 49 332

Ark1
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Vi ønsker gjerne du sender en mail så vi vet omtrent hvor mye kaffi, brus, rundstykker og stoler vi trenger. Kan mailes til:  post@klepp-naringsforening.no

ÅPENT NÆRINGSTREFF  I KLEPP!
I Jæren Sparebanks lokaler, Klepp  i 3 etasje onsdag 20. februar 2019

KLEPP 
KOMMUNE

Kl 18.00-19.00  Åpent næringstreff 

  • Lauritz Haringstad Løvø 

     -Malm Orstad AS, gjennom vekst og omstilling i 73 år

  • Klas Stølsnes, banksjef økonomi  

     -resultatutvikling i Jæren Sparebank  

         -økonomiske utsikter fremover

  • Ståle Kyllingstad 

     -IKM Gruppen AS

  Årsmøte Klepp Næringsforening. Åpent møte.

Velkommen til oss!

Servering av kaffe, brus og rundstykker og godt drøs!!!
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Vedtekter for Klepp
Næringsforening (KNF)

§1
Klepp næringsforening (KNF) er en 
sammenslutning av Klepp handels-
forening og Klepp næringsråd. Fore-
ningen er opprettet for å ivareta og 
samordne næringsinteressene i Klepp 
Kommune. Foreningen har sitt sete i 
Klepp.

§2
Formål
KNF’s formål er 
a) Å ivareta og fremme næringslivets 
og medlemmenes interesser i Klepp.
b) Å være et kontaktorgan til myndi-
gheter og publikum, herunder avgi 
uttalelser og betenkninger på vegne 
av næringslivet.
c) Å arbeide for å bedre næringslivets 
rammebetingelser generelt, samt 
ivareta de enkelte bransjers særinter-
esser.

§3
Styret
KNF ledes av et styre på 5-7 medlem-
mer. Styret og styreleder velges av 
generalforsamling. Styret velges med 2 
års funksjonstid. Ved første valg velges 
inntil halvparten av styret for 1 år. 
Styreleder velges med ett års funksjon-
stid. Det er adgang til gjenvalg.
Styret skal, så langt det er praktisk 
mulig, være bredt sammensatt i 
forhold til de næringsinteresser som 
skal ivaretas. Det skal også tas hensyn 
til geografisk spredning i Klepp kom-
mune.  
§4
Styret avgjør i alle saker som ikke et-
ter vedtektene er henlagt til årsmøte. 
Det bestemmer selv sin forretningsor-
den. Styret er beslutningsdyktig når 
minst halvparten av medlemmene er 

til stede. Tilfellet av stemmelikhet er 
lederens stemme utslagsgivende.
Saker av grunnleggende betydning for 
foreningen og dens virksomhet eller 
økonomi, herunder opprettelse av 
stillinger, kjøp og salg av fast eiendom, 
større låneopptak m.v., skal forelegges 
årsmøte for godkjennelse.
Styret påser forøvrig at foreningens 
vedtekter overholdes, holdes à jour, 
og at de ikke er i strid med offentlige 
myndigheters lover og regler.

§5
Foreningen representeres utad av sty-
releder, eller andre i h.h.t. fullmakt fra 
styret. Foreningens møte ledes av sty-
releder, eller av nestleder i hans sted.

§6
Medlemskontingent
Medlemskontingent fastsettes av 
styret. Ved differensiert kontingent, 
skal nærmere retningslinjer for dette 
forelegges årsmøte for godkjennelse.

§7
Årsmøte
Årsmøte er foreningens høyeste myn-
dighet. Det gir, opphever og forandrer 
foreningens vedtekter.
Årsmøte består av foreningens tilst-
edeværende aktive medlemmer. Pas-
sive medlemmer/ æresmedlemmer har 
møterett, men ikke stemmerett.
Hvert medlem teller en stemme i 
årsmøte. Ved fravær kan representas-
jon skje ved fullmakt til møtende ak-
tive medlemmer, dog begrenset til en 
fullmakt pr. møtende medlem.
Ordinært årsmøte avholdes hvert år 
innen utgangen av februar. Innkalling 
foretas av styret med 14 dagers skrift-
lig varsel. Sakspapirer skal sendes sam-
men med innkalling.

§8
Til behandling på ordinær årsmøte
a) Valg av møteleder
b) Valg av to aktive medlemmer til å  
    undertegne protokollen.
c) Godkjennelse av dagsorden.
d) Foreta valg av styre, styreleder,  
    valg komité og revisor.
e) Godkjenne regnskapet.
f) Avgjøre alle saker som forelagt  
    av styret, og forøvrig saker som i  
    h.t. lovgivning eller vedtekter  
    hører under årsmøte.
g) Godkjenne årsrapporten.
h) Godkjenne budsjett.

Saker som et medlem vil ha inn for 
årsmøte til avgjørelse må være sendt 
skriftlig til styret innen 4 uker før 
årsmøtet.

§9
Ekstraordinær årsmøte innkalles etter 
beslutning av styret, eller når minst 
1/10 av de aktive medlemmer krever 
det. 
Forøvrig gjelder samme bestem-
melser som for ordinært årsmøte. 
Ekstraordinært årsmøte har samme 
myndighet som den ordinære. 

§10
Revisor
Foreningens økonomi og regnskaper 
skal revideres av revisor. 

§11
Medlemmer
a) Som medlemmer kan opptas 
bedrifter, enkeltmannsfirma, enkelt-
personer samt offentlige eller private 
organisasjoner som har interesse for 
eller tilknytning til næringslivet. 
b) Aktive medlemmer er personer, 
bedrifter m.v. nevnt under pkt. A), og 
som har betalt sin kontingent innen 
forfall. 

c) Det er adgang for styre til å opp-
nevne æresmedlemmer i foreningen. 
Det kan også etter søknad til styret 
etableres passive medlemskap i fore-
ningen, i den utstrekning slik medlem-
skap ikke er i strid med foreningens 
vedtekter eller interesser. Styret fast-
setter særskilt kontingent for passive 
medlemmer.

§12
Medlemmene plikter å etterleve 
foreningens vedtekter, bestemmelser 
og vedtak. Kontingenten skal betales 
rettidig. 
Etter vedtak i styret kan et medlem 
ekskluderes ved vesentlig mislighold, 
eller forøvrig dersom medlemskapet 
forøvrig er i strid med foreningens in-
teresser eller vedtekter. Eksklusjon kan 
ikke skje uten saklig grunn.
Eksklusjonsvedtak kan påklages til be-
handling i første påfølgende årsmøte.
Utmeldelse av foreningen skjer skrift-
lig til styret.

§13
Protokollføring
Det skal føres protokoll for foren-
ingsmøter, styremøter og årsmøter.

§14
Foreningens oppløsning
Vedtak om oppløsing fordrer vedtak 
på 2-to- påfølgende årsmøter.  Vedtak-
ene krever 2/3 dels flertall av de frem-
møtte aktive medlemmene.
Ved oppløsning skal årsmøte 
bestemme bruk av foreningens midler.

§15
Forslag til vedtektsendringer fremmes 
for behandling på årsmøte.  Vedtak 
om endring krever 2/3 flertall.
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Bli medlem– sammen står vi sterkere.

Medlemskontingent for 2018 har vært 

                    
                 1. Butikker/ bedrifter under 10 ansatte kr 2500,-
                 2. Butikker/ større bedrifter over 10. ansatte  kr 4000,-
                 3. Enkeltpersonfirma  kr 1500,-

Klepp Næringsforening
Postboks 109 
Jærv. 536 ( Hattelandgården )
4358 Kleppe

post@klepp-naringsforening
www.klepp-naringsforening.no  

Mobil : 920 222 42 -Tlf 51 42 52 40 


