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FOSA settefiskanlegg – søknad om lån i samband med utbygging
Fjellstyrene i Opplands Settefiskanlegg (FOSA) skriv i brev datert 13.12.06 følgjande:
Jeg viser til notat datert 28/11 2006 og referat fra medlemsmøte 12/12 2006 som er tilsendt tidligere
Vi har to ganger tidligere bedt om lån fra andelshaverne uten at det er avtalt noe tid for nedbetaling av
disse. I motsetning til tidligere ser vi nå svært gode muligheter for at FOSA skal kunne gå med overskudd
når de nye leveransene kommer inn i 2009. Problemet er å overleve og produsere tilstrekkelig antall og
tilstrekkelig kvalitet fram til 2009.
Etter medlemsmøtet har FOSA et banklån på 1 466 000 som det skal betales månedlige renter og avdrag
på, knapt kr 19 000,- pr. måned. I tillegg til de øvrige utgiftene er vi snart på smertegrensen når det
gjelder månedlige utgifter.
FOSA har i alle år vært i den ugunstige situasjon at det har vært nødvendig å bruke kassakreditten
omtrent hele året. Dette er svært dyre penger ettersom kassakreditten i dag har ei rente på 10,25 % inntil
60 % av bevilgningen og nesten 12 % ved bruka av mer enn 60 %.
Det hadde vært svært gunstig for FOSA om andelshaverne kunne lånt ut penger slik at en hadde unngått
kassakreditten.
Medlemsmøtet skisserte en løsning med å be hver enkelt av andelshaverne om 50 - 100 000 i lån. For
dette lånet beregnes rente fra første dag tilsvarende innskuddsrenta. Møtet var enig om startrente på 3
%. Renta beregnes og legges til på lånet til nedbetalinga starter. Tilbakebetaling av lånet starter når
inntektene begynner å komme. Første tilbakebetaling i 2010.
Vi presiseres at også mindre beløp enn 50 000 er svært velkomne.
Jeg vedlegger budsjettoppsettet som viser drifta i 2005 og 2006 og forventet drift i 2007 og 2009. 2008
forventes å bli omtent samme som 2007.
Jeg legger også ved et forslag til lånebrev med navn på en av andelshaverne. Ettersom det kommer i
elektronisk form kan alt endres.
Vi ser an situasjonen litt, men vil kanskje også måtte be om forskudd på fiskekjøp i 2007 for å unngå bruk
av kassakreditten.
Med bakgrunn i dette vil FOSA be om et lån på inntil kr 100 000 fra hver av andelshaverne.
Vedtak:
Fjellstyret vedtek å yte eit lån på kr. 100.000 til FOSA på dei vilkår som er skissert i framlegg til
gjeldsbrev.
Vedtaket er einstemmig.
Vestre Slidre fjellstyre den 17.1.07
Harald Ranum
sekretær
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