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;JMT Nordmøre og Romsdal lndremision

Årsmelding for Nordmøre og Romsdal lndremisjon 2O2O

Historie og ståsted
Nordmøre og Romsdal lndremisjon (NRl) ble grunnlagt 1. januar 1999, etter sammenslåing
av Romsdal lndremisjon (187a) og Nordmøre krets av DVI (1911). Dette er årsmelding for
arbeidsår 22 i kretsen.

NRI er en frivillig sammenslutning av indremisjonsforeninger, forsamlinger, barne- og

ungdomslag og andre enheter som gjennom kretsstyret blir opptatt i kretsen. Kretsen er en

fri og selvstendig organisasjon som er tilsluttet lndremisjonsforbundet (lmF).

Heimlov
Noen av våre misjonsvenner har flyttet hjem til Herren i2O2O. Vi nevner ingen, dermed
glemmer vi heller ikke noen.

Vi lyser Guds velsignelse over deres minne i takknemlighet for vennskap og fellesskap.

Fil 3.20 : <Men vi har vårt hjemldnd i himmelen, og derfra venter vi også Herren lesus som frelser>

Misjonsarbeidet i nyere tid
lndremisjonsforbundet (lmF) har som visjon/motto: aMED GUDS ORD TIL FOLKET>. Som
indremisjonsbevegelse ser vi det som et kall fra Gud å gå ut med evangeliet til mennesker
som ennå ikke er disippelgjort.

Blant de nye generasjoner som vokser opp, ser vi at mange er helt fremmede for det som
har med kristen tro å gjØre. En av de store utfordringene for oss som indremisjon er hvordan
vi kan nå disse.

NRI har drevet et aktivt misjonsarbeid gjennom mange år. Og arbeidet har vært godt. Vi ser
allikevel at de arbeidsmetoder som er brukt bærer preg av fortiden, og tiden er kommet for
å tenke nytt.

På årsmøtet i september 2020 ble det vedtatt at Nordmøre og Romsdal lndremisjon vil være
med i endringsprosessen som lmFs generalforsamling vedtok å gå i gang med høsten 2019.
Vi håper misjonsfolket vil være med på denne endringsprosessen. Da vil vi være bedre rustet
til at vi også i fremtiden kan nå folket vårt med Guds ord.

Ellers bruker vi aktivt Facebook og nri-imf.no for å profilere kretsen og våre leirsteder. Vi har
også sendt noen av arrangementene våre via streaming. Leirstedene våre Frænabu og
Visthus har også egne hjemmesider.

Forkynnelsen av Guds ord er hovedsaken i alt kristent arbeid. Vi vil at selve merkevaren for
indremisjonsarbeidet skal være at vi gir rom for å formidle Guds ord gjennom forkynnelse,
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sang, vitnesbyrd, samtale, relasjonsbygging med mer. På den måten settes den enkelte

kristne istand tilå leve et hverdagsliv preget avJesus Kristus.

Vi har fått et kall fra Gud til å se mennesker bli frelst og disippelgjort. I tillegg er det viktig å

understreke at motivasjonen vår til å delta i Guds rikes arbeid ikke er forankret i antall lag,

foreninger, leirer eller hvor mange som kommer til tro.
Vår motivasjon finner vi på korset og ved den tomme graven. Videre finner vi motivasjonen i
en klar oppgave som oss er gitt. <<tE Da trådte lesus lram og talte til dem: c<teg har fått øll
makt i himmelen og på jorden. a Gå derfor og gjør olle folkesldg til disipler: DØp dem til
Faderens og Sønnens og Den hellige ånds novn 4 og lær dem å holde alt det jeg har befolt
dere. Og se, jeg er med dere ølle doger inntil verdens ende.> (Møtt 28. 18-20)

Lag, foreninger og forsamlinger
Vi vil rette en stor takk til alle som er med i lag og foreningsarbeidet, til lokalstyrene og

kontaktpersoner som bidrar til at det er møtevirksomhet rundt om i kretsen.

Pr.3L.L2.2020 er det innmeldt 31. foreninger. På barne og ungdomsfronten er det innmeldt

L8 lag.

I NRI er det Vestnes Misjonsforsamling og Molde lndremisjon som driver forsamlingsarbeid.

Vestnes Misjonsforsamling er etter samarbeidsmodell med NLM, mens Molde er innmeldt i

lmF. Forsamlingsarbeid vil bli stadig viktigere i fremtiden og det er noe lmF og vi vil

oppmuntre til og jobbe for.

Møtevirksomhet
Året 2020 var spesielt på mange måter. Covid L9 pandemien slo til for fullt 12.mars. Store

deler av året har vi gått for reduserte møtepunkter. Allikevel har vifått gjennomfØrt ca 20-

35o/o av den oppsatte mØteplanen. (ca 50 møter med talere fra kretsen og i fra lmF). I en

normalsituasjon prøver vi så godt det lar seg gjøre å imøtekomme ønsker om møter fra de

ulike foreningene. I fremtiden vil vi sterkt oppmuntre om sammenslåing av foreninger på

steder hvor det er kort avstand til neste bedehus. Dette tror vi vil gjøre at det åndelige

fellesskapet på hver enkelt plass blir styrket, og vi kan bruke ressursene på andre viktige
områder.

Ansatte og frivillige

NRI

Ole Christian Martinsen er kretsleder i 100 % stilling. MariellTalstad er

adminstrasjonsmedarbeider i 50% stilling. Hans lvar Leithaug Guddal er leder for lmF-Ung

Nordmøre og Romsdali LOO% stilling.. Nikolas Stangeland er foreningsarbeider i

Kristiansund lndremisjon. Han har en 75% stilling.25% av stillingsbrøken er fastsatt til
AWANA-konsulent i NRl. (LøNNET AV KRISTIANSUND i 50%l
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Frænabu misjonssenter
På Frænabu misjonssenter har Reidun Åndalvært ansatt som daglig leder i IOO% stilling.
Bente Helen Hustad er leirstedsmedarbeid er i 6O% stilling.

Visthus leirsted
Visthus har pr. i dag ingen faste ansatte. Det blir leid inn vaskehjelp på timebasis. Driften blir
gjort på dugnadsarbeid. Kjell Frode Hoem er tilkallingshjelp som kokk.

Fritidsforkynnere
Følgende har reist som fritidsforkynnere i NRI dette året:

Konrad Frøystad, BjØrn Nerland,lnger Lise og Aasmund Smenes, Emil Krakeli, Kåre Eikrem,

Annbjørg og Kåre Sævoreid, Asbjørn Qrjovik, Hørald Skottheimsvik, Tone og Lars Olov
Leithaug, Jan lnge Nosvik, Leif O.M Horberg, Helen Trodal Reiten, Morit Smistad, Elin StØle,

Per Magne og Lynn Brakstad, Lars Olav LundØ, Erlend Tolstad, lrene Apold, Hans Orset (1

møte), Lors Petter Ødegård (L møte), Edgar Fredriksen (7 møte), Torgeir F. Frøsøye, Jostein

og Røndi Morie Solbokken.

Økonomi

Økonomi er et sentralt tema når en driver misjonsarbeid. NRls økonomiske situasjon har
vært stabil dette året.

Krets: LL45607,-

Frænabu: -189 434,-

Visthus: 90 t74,-

NRI samlet: 1 046 347,- l20t9 = 749 974,-l

Ekstraordinære inntekter dette året, er salg av Batnfjorden bedehus for 1 300 000,-

Viser ellers til årsregnskap for orgonisasjonen.

Vi er veldig tilfredse med samarbeidet med vår regnskapsf Ører, Økonomiservice AS på

Sjøhott. Tusen takk for god hjelp og service.

Det er viktig for oss å rette en stor takk til Gud og misjonsfolket. Takk til alle som er med å

bærer arbeidet med sine gaver. Vi håper og ber om at de økonomiske utfordringene vi har
hatt i mange år ikke tar bort givergleden eller frimodigheten hos våre givere eller hos våre
ansatte.

Våre arrangement
Mange av våre arrangement har blitt avlyst eller utsatt, grunnet Covid-19

Påske

God påske ble avlyst.
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Gla'sang

Gla sang helga ble som mange andre år arrangert på Frænabu misjonssenter. Dette året var

det countrygruppa Rett Kurs fra Sørlandet og sangevangelisten Emilia Lindberg som bidro

med vitnesbyrd og musikk. Tor Andre Haddeland talte på møte søndag. Dette var siste

arrangement før Norge stengte ned 12. mars.

KretsårsmØtet

KretsårsmØtet ble utsatt fra junitil september. Årsmøte ble avholdt på Frænabu

Misjonssenter den 22. september. Ca 60 utsendinger var til stede på årsmøtet. Årsmøtet

vedtok å bli med på endringsprosessen sammen med lmF og de andre kretsene.

Lederkonferansen og GF

Lederkonferansen ble dette året avlyst grunnet pandemien.

Adventfesten på Frænabu

Adventfeste ble avlyst grunnet pandemien

Julesalgene

Julesalgene dette året måtte endres grunnet situasjonen. LØsningen ble å arrangere 4 små

julemesser rundt i kretsen. Julesalgene er utrolig viktige for kretsen, både økonomisk og

åndelig. Vi vil rette en stor takk til alle som har bidratt, og det er ikke få.

Resultat julemessene (Kårvåg, Nesjestranda, Eide, Torvikbukt) : 87 O39,-

Resultat Kretslotteriet: 122 558,-

n"fmf Frænabu M isjonssenter

Årsmelding for Frænabu Misjonssenter
Styret:
Driftsstyret har bestått av Emil Krakeli (leder), Hans Kjell Hansen, Helge E. Eriksen, Ottar Dag

FedøV, Nils Håvard Sandblåst, Leif O.M. Harberg og Unni C. Stenberg. Daglig leder Reidun

Åndal møter fast i styret. Mariell Talstad møter fra kretsen.

Økonomi
Regnskapet viser at Frænabu har et bokført underskudd på - tas +l+;

Viser ellers til regnskap fra Frænabu

Egne arrangement
l2O2O ble det arrangert 4leirer på Frænabu. Resten av Frænabu sine arrangement ble avlyst

grunnet situasjonen.
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Resultat julemarkedz 67 45L,-

Utleievirksomhet
I en normalsituasjon hadde Frænabu vært fullbooket dette året. Men grunnet Covid 19 ble

de fleste bookinger etter 12. mars utsatt eller avlyst.

Ansatte
Reidun Åndal har vært daglig leder (L00%).. Bente Helen Hustad har vært
leirstedsmedarbeider (600/ol. De gjør en fantastisk innsats for Frænabu.

Byggeprosjekter og Dugnad

Dugnad er helt avgjØrende for at vi kan gjennomfØre de ulike arrangementene. Dugnads-

hjelpen består av vasking av rom, servering og ulike kjøkkenoppgaver. Det er også fast
dugnad hver mandag stort sett gjennom hele året. Vi er utrolig takknemlige for all innsatsen

som blir lagt ned slik at vi kan bruke Frænabu som et redskap til å nå mennesker med

evangeliet.

Det har ellers vært stor byggeaktivitet. Tidlig på året ble nytt kretskontor og møtesal
ferdigstilt og <klossen" nærmet seg ferdig ved årsslutt.

;'fiff visthus teirsted

Årsmelding for Visthus leirsted 2O2O

Styret
Styret for Visthus leirsted har bestått av Ole Harald Sekkeseter (leder), Kjell Hatlen, Per Arnfinn
Eide, May lren Mittet og Svanhild Nesje. Ole C Martinsen har vært til stede på de fleste av

møtene.

Økonomi
Regnskapet for Visthus viser et overskudd på 90 174,- Viser ellers til regnskap.

Egne arrangementer
l.2020 var det gjennomført 2 leirer på Visthus.

Seniorleir og Visthusstevnet
Seniorleiren ble arrangert dette året i midten av august. Talere var Marit Stokken Berland og

Jarle Berland. Grunnet situasjonen rundt Covid-19 var det ca. 20 deltakere. Visthusstevnet
avsluttet helgen. Ole C. Martinsen talte på stevnet.
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26. september gikk Haustmessen på Visthus av stabelen. Talere dette året var Edvard Foss og

Oddmund Mikkelsen. Programmet bestod blant annet av auksjon, matsalg og grønnsakssalg

utendørs.

Ansatte
Visthus har vært uten ansatte dette året. Driften har vært dugnadsbasert. Det er hentet inn

hjelp på en timebasert løsning for vasking og matlaging.

Dugnad

Visthus har trofaste dugnadsfolk som legger ned en stor innsats. Men det er ikke noen

hemmelighet at det trengs fornyelse av folk som vil stille på dugnad i årene fremover. Vi vil

rette en stor takk til alle som legger ned mange timer og helger på Visthus. Det er gjort

fornyelse av soverommene på internatet.

k.
;-MJ
lndremisjonsforbundet (lmF), skolene våre og Bibelskolen
lmF

Vi ønsker å takke alle i lmF sentralt for et godt samarbeid i året som har gått. De ansatte føler

en sterk tilknytning til organisasjonen. Takk til forkynnere både fra lmF og fra lmF-Ung som

har besøkt NRl. Takk til de ansatte ved hovedkontoret på Straume for råd, en hjelpende hånd,

og imøtekommende og god service.

Takk til Erik Furnes for den gode måten han leder organisasjonen på. Et tydelig åndelig

lederskap, med omsorg for medarbeiderne sine.

lmF Trossamfunn

63 personer er innmeldt i lmF Trossamfunn fra vår krets ved utgangen av året.

Bibelskolen på BildøV har vært og er en viktig skole for lmF og misjonsfolket, og har en spesiell

posisjon hos misjonsfolket. Takk til rektor Gunnar Ferstad og de andre ansatte for innsatsen

de $ør for ungdommene.
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folkehøBskole

Vi er stolte av Molde folkehøgskole. Rektor Helge Kjøll jr. og hans ansatte gjør en fantastisk
jobb. Sigbjørn Sørli er styreleder. Takk til alle ansatte og skolens styre for den jobben de gjør.

Viser ellers til egen årsmelding.

ftt\øJclp

@ NORDV€STLAND€T
FOIK€}IøGSKOL€

NRI eier Nordvestlandet (tidligere Høgtun) folkehøgskole sammen med NLM og Normisjon.
Dette er også en skole vi er stolte av. Rektor Bjarte Grøteide gør en stor innsats sammen med
sine ansatte. Tore Humstad (Normisjon) er styrets leder. Ole Christian Martinsen og Eli

Gjermundnes er NRI sine representanter i styret. Jan lnge Nasvik og Målfrid Bjerkeset er våre
varamedlemmer. Takk til alle ansatte og styret for innsatsen dere legger ned. Takk også for at
Ole Christian Martinsen får låne kontorplass noen ganger hver uke. Viser ellers til egen

årsmelding.

firr--'/
Molde Friskole

Rektor Jeanette Skoge Vesetvik og hennes stab gjør en enestående innsats for elevene ved

Molde Friskole. Elin M. Kanestrøm er styreleder, Ole Christian Martinsen er styremedlem.
Viser ellers til årsmelding.

Annet
lndremisjonsnytt
lndremisjonsn$t kom med 5 numre.

NRI-koret

Audun Sæbø var dirigent for koret. Koret har hatt L opptreden i Tingvoll sammen med Divisi
(Bergens lndremisjons kor)

Kretsstyret

Kretsstyret har hatt følgende medlemmer: Ole Rødal (leder), Marit R. Dahle (nestleder),

Hallgeir Holm, Marit S. Stokke, Bård Heiseldal, Knut Magne Aas og Per Magne Brakstad.

Varamedlemmer har vært Else Karin Jacobsen, Svein Arne Nesje.

Sluttord
Til slutt vil vi takke alle våre misjonsvenner for all forbønn, omtanke og gaver. Takk for godt
fellesskap.

Takk til alle som har tatt imot de omreisende forkynnere i hjemmene sine.
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Takk til alle foreninger, forsamlinger og kontakter for et godt samarbeid. Takk til alle ansatte

og alle de frivillige som har forkynt evangeliet om Jesus rundt omkring i kretsen, og til de

mange sangkrefter som har deltatt. Takk til alle som har sagt seg villige til å være med i de

ulike råd, styrer og komiteer.

Takk til alle kretser for utveksling av talere og takk til bibelskolen på Bildøy.

Takk til lndremisjonsforbundet og hovedledelsen der.

Takk til alle ansatte for trofast og god innsats i arbeidet.

Takk til den treenige Gud og Jesus Kristus, vår frelser som har kalt oss til tjeneste for å være

med å dissippelgjøre mennesker.

Styret i Nordmøre og Romsdøl lndremisjon

Ole Rødal (leder) Knut Møgne Aas Morit R. Dahle (nestleder)

Bård Heiseldal Høllgeir Holm Per Mogne Brokstad

Marit S. Stokke Ole Christian Mortinsen (kretsleder)

Else Kørin tacobsen (vøra rpr) Svein Arne Nesje (vara rprl
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Kimfung
NORDMØRE OG ROMSDAL

Årsmelding for lmF-UNG Nordmøre og Romsdal 2020

(Barne- og ungdomsavdelinga i Nordmøre og Romsdal lndremisjon)

Hans lvar L. Guddal har vært leder for barne- og ungdomssektoren siden 01.06.2018.

Nikolas Stangeland ble fra og med 01.01.2020 ansatt som barne- og ungdomsarbeider i 25% stilling
med ansvar for AWANA. Han er også forsamlingsarbeider i Kristiansund lndremisjon i 50% stilling.

T2: Det siste året (august 19 - juni 20) har vi ikke hatt noen T2-studenter fra Bildøy Bibelskole. Vi var
en tur til Bildøy 12. mars 2O2O og informerte om at vi kunne tenkt oss T2-studenter i Kristiansund.
Dette var dagen da at ble stengt i landet grunnet covid-19. Planene om T2 ble raskt skrlnlagt grunnet
dette.

Barne- og ungdomsrådet (BUR):

I året2O2O har vi ikke hatt noe BUR. Håper å kunne få stable på beina et råd i løpet av høsten 2021.
Dette kan være viktige stØttespillere til ung-lederen.

lagsarbeidet:

Lagsarbeidet har vært og er fortsatt en veldig viktig faktor i vårt barne- og ungdomsarbeid. De fleste
lagene våre klarer seg godt selv og driver et godt arbeid. I løpet av 2O2O ser vi at det er flere lag som

ønsker besøk av oss i kretsen, noe som er veldig kjekt.

Vi har vært på 6 lagsbesøk. Dette er nokså få, men grunnet korona er det mange ting som har blitt
avlyst.

Vil også iår rette en stortakk til alle de som trofast stiller opp som medarbeidere rundt om i kretsen.
Det er godt å se at det er så mange som brenner for at barn og unge skal bli kjent med Jesus. Det er
pr 31,.I2.2020 registrert 18 aktive barne- og ungdomslag i vår krets.

Leirarbeidet:

Leirarbeidet er nok det viktigste i vårt arbeid for å nå barn og unge med evangeliet. Året 2020 var et
spesielt år med tanke på leirarbeidet. Det var bare 145 deltagere på leir i løpet av 2020. Det var 339
deltagere på leir i løpet av 2019. Dette forteller at mange leirer ble avlyst.

Det ble dessverre avlyst syv leirer i løpet av året. Dette også grunnet korona

I 2020 ble det arrangert 5 leirer. Av disse var det 4 leirer på Frænabu og 2 på Visthus.

Regnskapet på checkin.no viser at det har vært en totalinntekt på 83 O77,75 kr. Tallet for 2OI9 var
222 334,25 kr.

Vil rette en stor takk til alle som har vært med som ledere på leir. Vi er heldige som har så mange
ungdommer og voksne som vil være med. Takk igjen for innsatsen dere gjØr.



Konfirmasjonsarbeidet:

Vi er også i år med på konfirmasjonsopplegget sammen med Molde lndremisjon og Nordkirken

Molde. I år er det totalt 9 konfirmanter. Opplegget består blant annet av ti samlinger med

undervisning, noen samlinger med praksisfokus og ungdomsleir. lmpuls i Trondheim utgikk grunnet

covid L9.

lmF-Ung:

Samarbeidet med lmF-Ung er fremdeles berikende og godt. Daglig leder, Andreas Evensen har en god

kommunikasjon med unglederne rundt om i kretsene. I 2020 har vi ikke hatt besØk fra lmF-ung på

grunn av avlyste leirer.

Barne- og ungdomsavdelinga vil til slutt rette en spesiell takk til alle de frivillige medarbeiderne i hele

kretsen, til leirledere, talere, foreldre, deltagere og til dere som står i forbønn for arbeidet. Tusen

takk.

Hans lvar L. Guddal

Leder lmF-Ung Nordmøre og Romsdal



TNNST|LLTNG FRA VALGNEMNDA TtL KRETSMøTET 2O2L

Valgnemnda har bestått av Lynn Brakstad, Jan lnge Nasvik, Kornelius Gustad og Leif O. M. Harberg

TIL KRETSSTYRET:

Står igjen: Knut Magne Aas og Marit Elise R. Dahle

På valg: Ole Rødal, Hallgeir Holm, Per Magne Brakstad, Marit S. Stokke, Bård Heiseldal.

Ole Rødal stiller ikke tilgjenvalg.

Det skal da velges 3(4) styremedlemmer. 2(3) for to år. Og 1 for 1 år.

Valgnemnda sitt forslag i alfabetisk rekkefølge:

Per Magne Brakstad

Bård Heiseldal

Hallgeir Holm

Else Karin Jacobsen

Svein Arne Nesje

Marit Seljeseth Stokke

Oddvar Myrset

Eidsvåg

Jendem

Farstad

Molde

Skåla

Molde

Farstad

Valgnemnda foreslår at de to som får flest stemmer blir faste styremedlemmer for 2 år

De øvrige blir varamedlemmer etter stemmetall.

VATGNEMND FREM TIL KRETSMØtet ZOZL=

Kornelius Gustad (Lønset/Strande) har 1 år igjen

Lynn Brakstad (Eidsvåg) har 1år igjen.

Ian lnge Nasvik (Kristiansund) tar 1 år til

teif O. M Harberg (Kristiansund) har 1 år igjen.
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KAN DI DATER TI L KRETSSTYRET

PER MAGNE BRAKSTAD (Eidsvåg)

62 år, fra Eidsvåg i Romsdal. Driver begravelsesbyrå

Har sittet i kretsstyret i to perioder. Er også

fritidsforkynner i kretsen.

BÅRD HEtsELDAL (Jendem)

39 år, gift, har tre barn i alderen 9-13 år. Bor på

Jendem i Hustadvika kommune og jobber i Molde
som avdelingsleder i ingeniørbedrift. Aktiv på Molde
bedehus, samt Helset bedehus på Jendem. Driver
KRIK-lag for barn og unge.

HALLGEIR HOLM (Farstad)

56 år, bor på Farstad. Driver landbruksverksted. Har vært

og er engasjert i barne- og ungdomsarbeid i kretsen, og

søndagsskole. Sitter i kretsstyret nå.

SVEIN ARNE NESJE (Skåla)

74 år. Gift. Har hatt ulike verv i lndremisjonen siden

ungdommen. For tiden formann i Røvik og Nesjestranda

lm. Medlem i seniorleirkomiteen.

ODDVAR MYRSET (Farstad) VARA

jeg er 61 år (nesten 62) og bor på Sandblåst. Har vært
med i kretsstyret i flere perioder, både for NRI og
tidligere Nordmøre Krets. Er nå ansatt som organist i

Bud og Hustad.

ELSE KARIN JAKOBSEN (Molde)
Else Karin Jacobsen, 68 år, sykepleier og gift med Thor, og
bor i Molde. Har vært med i kretsstyret som vara flere
perioder. Det er viktig å ha representasjon fra bygd og by i

kretsstyret og organisasjonsarbeid interesserer meg.
lndremisjonsarbeidet er viktig og derfor stiller jeg også til
valg.

MARIT SEUESETH STOKKE (Molde)
Oppvokst iTrondheim. Flyttet til Molde for snart 40 år siden. Gift, 2
voksne sønner. Ansatt som adjunkt ved Romsdal v.g.skole i over 30 år. Ble

kristen for 6-7 år siden. lngen erfaring fra s6ndagsskole, ungdomsarbeid,
leirer, sommerstevner, m.mer. Samarbeider ellers med lrene Krokeide
Alnes og P7 om programmene (Tett på) Er opptatt av å nå flest mulig
med evangeliet.
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Nordmøre Romsdal lndremisjon

Resultatregnskap

Note 2020 2019

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driltsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driltskostnader
DRIFTSRESULTAT

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Annen finansinntekt
Sum linansinntekter
Finanskostnader
Annen rentekostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER

ORDINÆRT RES. FøR SKATTEKOSTNAD

Skattekostnad på ordinært resultat

ORDINÆRT RESULTAT

ÅnsResultat

OVERF. OG DISPONERINGER
Overfø ringer annen egenkapital
SUM OVERF. OG DISP.

1

2
1

667 628
4 550 479
5 218 107

179 897
2 093 898

291 689
1 524037
4 089 521

1 128 586

4 642
160

4 802

87 041
87 041

(82 23e)

1 046 347

0

1046347

1046347

1 046 347
1046347

1 593 344
4116514
5 709 858

366 141

2 333 042
280 159

1 902 348
4 881 690

828 168

14 090
120

14210

92 404
92 404

(781e4)

749 974

0

749 974

749 974

749 974
749 974
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Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Balanse pr. 31.12.2020

Note 31.12.2020

I 250 251
78 177

9328 428

769 200
759 200

10 097 628

20 300
1 88 935
209 235

18 101

9 765
27 866

2 683 641
2920743

13 018 370

31.12.2019

8 969 765
58 235

I 027 999

762768
762768

9790767

95 130
212 804
307 934

18 101

I 765
27 866

2 208 583
2 544 383

12 335 150

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsø re, inventar, verkløy, kontorm.
Sum varige driltsmidler
Finansielle anleggsmidler
Andre langsiktige fordringer
Sum finansielle anleggsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER

OMLøPSMIDLER
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
lnvesteringer
Markedsbaserte aksjer
Andre finansielle instrumenter
Sum investeringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLøPSMIDLER

SUM EIENDELER

2
2
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Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Balanse pr. 31.1 2,2020

Note 31.12.2020 31.12.2019

EGENKAPITAL OG GJELD

EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL

GJELD

LANGSIKTIG GJELD
Annen langsiktig gjeld
Gjeld til kredittinstitusjoner
Øvrig langsiktig gjeld
Sum annen langsiktig gjeld

SUM LANGSIKTIG GJELD

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Fræna den

Ole Rødal
Styrets leder

8744 298
8744 298

8744 298

1 635 784
2 000 000
3 635 784

3 635 784

238 057
158 127
242 104
638 287

4274 071

13 018 370

Per Magne Brakstad
Styremedlem

Knut Magne Aas
Styremedlem

Marit Røykenes Dahle
Nestleder

Hallgeir Holm
Styremedlem

Ole Christian Martinsen
Daglig leder

6 7 697 951
7 697 951

7 697 951

1 757 528
2 000 000
3757 528

3757 528
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438 596
1 68 526
272 549
879 670

4 637 198

12 335 150

Bård Heiseldal
Styemedlem

Marit Seljeseth Stokke
Styremedlem

nskap for Nordmøre og Romsdal Organisasjonsnr. 970341 862



Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Noter 2020

Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.

lnntektsføring

lnntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med
utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som
uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.

Anleggsmidler

Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning
av avskrivningsbeløp. Levetid fremkommer av de avskrivningssatsene som er angitt i noteopplysningene

Vedlikehold / påkostning

Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper.
Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt ljøp av eiendommen (tatt
hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en
standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres

Fordringer

Kundefordringer løres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning
til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres
det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Andre fordringer er også
gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter periodens betalbare skatt som blir utlignet og forfaller til
betaling i neste regnskapsår. i tillegg til endring i utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med skattesatsen
ved utgangen av regnskapsåret (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige
forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også
medtatt skattemessig lramtørbarl underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og
skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet
og nettoført.

Noter lor Nordmøre og Romsdal lndremisjon Organisasjonsnr. 970341 862
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Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Noter 2020

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 5 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader

Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lø nnsrelaterte ytelser

Totalt

Ytelser til ledende personer og revisor

Daglig leder
Revisjonshonorar, som består av:

Revisjon
Andre tjenester
Samlet honorar til revisor

lår
1 770 026

275 204
17 704
30 964

2 093 898

Driftsløsøre
og inventar

126 515
37 201

0

68 280
17 259

0
0
0

85 539

78 177

10-20

lfjor
1 916 962

31 2 600
79 912
23 568

2333042

528 583
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29 750
0
0

750
0
0
0
0

21 534
12 931
34 465

Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig leder og styremedlemmer.

Note 2 - Avskrivning på varige driltsmidler

Anskaffelseskost pr. 1 /1

+ Tilgang
- Avgang

Balanseført verdi pr 31/1 2

Tomter og Robåter
bygninger

10 370 172
554 91 6

0

Anskaffelseskost pr.31/12 10 925 088

Akk. avlnedskr. pr 1/1

+ Ordinære avskrivninger
+ Avskr. på oppskrivning
- Ti lbakeført avskrivning
+ Ekstraord nedskrivninger

Akk. avlnedskr. pr. 31 112

29 750 163716 11 118554

Sum

10 526 437
592 117

0

1 498437
291 689

0
0
0

1 790 127

9328 428

29400 408
274 430

0
0
0

1 674837

9 250 251

2-20

29 750

0

20-20Prosentsats for ord.avskr

Noler lor Nordmøre og Romsdal lndremisjon 970341862



Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Noter 2020

Note 3 - Lån tiltilknyttet selskap
Av andre langsiktige fordringer ulgjør:

Fordring Molde Friskole
iår

761 000
ifjor

761 000

Note 4 - Markedsbaserte aksjer
Selskapet bruker anskaffelseskost ved vurderinger av investeringer i andre selskaper

lår
Balanseført verdi pr 31.12. 27 866

Selskapet har følgende aksjer:

Antall
aksjer

't0

400
6
6

lfjor
27 866
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Mediehuset Dagen AS
Mentor Medier AS
Plussreiser Holding AS
Vika-Kroken AS

Sum

Skattem.
formuesverdi

2 694
13390
75 573

1 44 900

235 557

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12.i år kr 72 510 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 70 743.

Noter for Nordmøre og Romsdal lndremisjon Organisasjonsnr. 97034'l 862



Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Noter 2O2O

Note 6 - Annen egenkapital
Dette er en ideel organisasjon og har derved ingen faste eiere. Organisasjonens medlemmer er til enhver
tid eier av organisasjonen.

Note 7 - Gjeld til kredittinstitusjoner
Pantsettelser

Gjeld sikret med pant

Pantsatte eiendeler:

Bygninger Frænabu

Sum pantsatte eiendeler

Garantiansvar, ikke sikret med pant

Lån nr 3000 78 22290 (Høgtun Folkehøgskole)
Lån nr 3000 77 96346 (Molde Friskole)

lår
1 635 784

5 571 849

5728 597

1 112882
825 000

lfjor
1 757 528

5 728 597

5728 597

1 409 658
825 000
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Note 8 - Øvrig langsiktig gield
Øvrig langsiktig gjeld er i sin helhet gjeld til Kristiansund lndremisjon. Utgjør pr 31.12.19 kr 2 000 000 og
pr 31J220 kr 2 000 000.

Noter for Nordmøre og Romsdal lndremisjon Organisasjonsnr. 970341 862



Byrå
Klient
Periode

Økonomiservice AS
01696 Nordmøre og Romsdal lndremisjon
2020

Posteringsjournal
Ittskrift tra Visma Finate ÅE1ppgiør

Dato : 12/04/2021 18:42 Sidelavl

Bilagsnr Dato Debet Kredit Beløp Anmerkning

TilleqEsposlerinqer
Avslutning
Avslulning

1

2
31122020
31122020

5251
8960

5290
2050

10 482,00
1 046 347,00

Skattepliktig naturalytelse på
Arets resultat til annen EK

Tilleggsposleringer I 056 829,00

Avskrivninqer
Avslutning
Avslutning
Avslutning
Avslutning
Avslutning
Avslulning
Avslutning
Avslutning

1 00000006
1 00000007
1 00000008
1 0000001 7
1 0000001 I
1 0000001 I
1 00000020
1 00000027

31t12t20
31t12/20
31112120
3't t12t20
31112120
31t12t20
31112t20
31t12t20

37 534,15
71 028,60

156 747,85
8 452,00
4 734,15
3 240,00
I 1 19,29

833,08

6000
6000
6000
601 5
6000
601 5
6000
6000

1110
1111
1116
1 250
1 260
1 260
1118
1 250

Avskrivning av driftsmiddel
Avskrivning av driftsmiddel
Avskrivning av driftsmiddel
Avskrivning av driftsmiddel
Avskrivning av driftsmiddel
Avskrivning av driftsmiddel
Avskrivning av drittsmiddel
Avskrivning av driftsmiddel

Avskrivninger 291 689,12

Totall alle posteringer 1348518,12

Tilleggsposleringene ovenlor er utført etter instruks lra selskapet.
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Ole Christian Martinsen
Daglig leder

På vegne av: Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Serienu m mer: 95 78-5993-4-88288 1

lP: 85.1 64.xxx.xxx

2a2t'(74"12 t7:18:5tZ I=i banklD

Knut Magne Aas
Styremedlem

På vegne av: Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Serienu m mer: 9 57 8-59974- 1 96808 1

lP: 83.243.xxx.xxx

2A2t-a:t-t-t06:53:502 l=l banklD

Marit Elise Røykenes Dahle
Styremedlem

På vegne av: Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Serienummer : 95 7 8-5 99 3-4-7A7 7 78

lP: 109.247.xxx.xxx

2a21 04-t 2 2{t:34:21Z l=l bank lD

PerMagne Braktad
Styremedlem

På vegne av: Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Serienummer: 95 78-5995-4- 1 5 3 772

IP: 91 .135.xxx.xxx

2-A2t-0:|'t,1 l4:Jt:362 I=l banklD

Ole Rødal
Styreleder

På vegne av: Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Seri enummer: 95 78-5993-4-263 7 7 1 7

lP: 92.220.xxx.xxx

2a2/'a4-/3 t81)5:432 l=l banklD

Hallgeir Holm
Styremedlem

På vegne av: Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Seri enummer: 95 7 8-S 995-4-2 5 97 266

lP: 92.220.xxx.xxx

202t-a4-!5 20:18:l7Z l=l banklD
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Marit Seljeseth Stokke
Styremedlem

På vegne av: Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Serie nu mmer: 957 8-59994- 1 9565 3 3

lP: 194.19.xxx.xxx

2a2t-A4-,3 t7:34:412 I=l banklD

Bård Heiseldal
Sgremedlem

På vegne av: Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Serien u m m er: 95 78-5993-4-40 1 1 345

IP: 9l .l35.xxx.xxx

202t-a4-t4 t9:ot:otZ l=l banklD
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NORD.VEST REVISJON AS

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Til årsmøtet i Nordmøre og Romsdal Indremisjon

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert foreningen Nordmøre og Romsdal Indremisjon' årsregnskap som viser et overskudd på
kr | 047 347. Årsregnskapet består av balanse per 3 l. desember 2020, resultatregnskap for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammen drag av
viktige regnskapsprinsipper.

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluffet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk
i Norge.

Grunnlag for konklusj onen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
intemasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgqver og plikter ved revisjon av årsregnskøpet. Yi er
uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og daglig leders ansvar.for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et retfvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intem kontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge
av misligheter eller utilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli awiklet.

Revisors oppgqver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukeme foretar basert
på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
http s ://revisorforeningen. no/revisj onsberetninger

NORD-VEST REVISJON AS
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Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til intemasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
<Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon>, mener vi at ledelsen har oppfflt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av foreningens regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god

bokføringsskikk i Norge.

Sjøholt, 16. apr1l202l

Vennlig hilsen
Nord-Vest Revisjon AS

Js5)'.0;
Dag Loe Olsen

Statsautorisert revisor

NORD.VEST REVISJON AS
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