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Årsmelding for NordmØre og Romsdal lndremisjon 2O2I

Historie og ståsted
Nordmøre og Romsdal lndremisjon (NRl) ble grunnlagt 1. januar 1999, etter sammenslåing
av Romsdal lndremisjon (187a) og Nordmøre krets av DVI (191-1). Dette er årsmelding for
arbeidsår 23 i kretsen.

NRI er en frivillig sammenslutning av indremisjonsforeninger, foreninger, 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 i 202!. 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 : c<Men vi har vån hjemland i himmelen, og derfra venter vi også Herren lesus som frelser>

Misjonsarbeidet i nyere tid
lndremisjonsforbundet (lmF) og Nordmøre og Romsdal lndremisjon har som visjon/motto:
(MED 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. Vi må ta inn over oss at dette er en stor utfordring for oss som organisasjon.

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.

Etter årsmØte i 2020, der det vedtatt at NRI ble med i lmFs organisasjonsprosess, har
arbeidet gått sin gang. Det har vært jevnlige samlinger i den lokale kretsgruppe.
Kretsgruppen har jobbet med ulike tema knyttet opp til NRls historie, status (hvordan står
det egentlig til). I november var alle kretsgruppene samlet til læringsfellesskap i Straume
Forum.
Vi er helt avhengig av at misjonsfolket er med på dette sammen med oss. 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 via sosiale medier. Leirstedene våre Frænabu og
Visthus har også egne hjem mesider (www.frenabu. no. www.visthus. no).
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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,
sang, vitnesbyrd, bønn, 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:

<r!E Da trådte lesus frøm og talte til dem: <teg har fått øll makt i himmelen og på jorden.
u Gå derfor og gjØr alle folkesldg til disipler: DØp dem tit Foderens og Sønnens og Den
hellige ånds novn e og lær dem å holde ølt det jeg har befølt dere. Og se, jeg er med dere
olle dager inntil verdens ende.> (Mott 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.3t.t2.2O2Ler det innmeldt 32. foreninger (31 i 2020). På barne og ungdomsfronten er det
innmeldt 18lag.

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 tilog jobbe for.

MØtevirksomhet
Året var spesielt på mange måter. Coronapandemien påvirket i stor grad dette året også.

Store deler av året har vi gått for reduserte mØtepunkter og smitteverntiltak. Allikevel har vi

fått gjennomført en god del av den oppsatte møteplanen. I en normalsituasjon prøver vi så

godt det lar seg Aøre 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 vil ifremtiden bli nØdvendig. Ved å få større
fellesskap vil 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 LOO % stilling. Mariell Talstad er
adminstrasjonsmedarbeider i 50% stilling. Hans lvar Leithaug Guddal var ansatt i tOO%

stilling som UNGleder fram til 01.07.202L. Nikolas Stangeland er foreningsarbeider i

Kristiansund lndremisjon. Han har en 75% stilling. 25% av stillingsbrøken er fastsatt til
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AWANA-konsulent i NRl. (Lønnet av Kristiansund lndremisjon i 50%). Marit Sunniva

Brækken ble ansatt som UNGleder i 7OO% fra og med 01.08.202L.

Frænabu misjonssenter

På Frænabu misjonssenter har Reidun Åndal vært ansatt som daglig leder i LOOo/o stilling
Bente Helen Hustad er leirstedsmedarbeideri600/o stilling. GuriOrØ ble ansatt iet 50%

vikariat fra OL.O9.2O2I.

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 Nerlond,lnger Lise og Aosmund Smenes, Emil Krakeli, Kåre Eikrem,

Annbjørg og Kåre Sævareid, Asbjørn Qrjavik, Harald Skottheimsvik, Tone og Lars Olov

Leithaug, Jan lnge Nosvik, Leif O.M Horberg, Helen Trodal Reiten, Per Magne og Lynn

Brokstad, Lars Olav LundØ, Erlend Talstad, lrene Apold, Hans Orset, Edgar Fredriksen, Torgeir

F. Frøsøye, Jostein og Randi Marie Solbokken og Helge Åkernes

Økonomi
Økonomi er et sentralt tema når en driver misjonsarbeid. NRls økonomiske situasjon har

vært stabil dette året.

Krets : 46 303,- l2O2O: L L45 607,-l

Frænabu: - 646 t53,- l2O2O: 189 4341

Visthus: - 59 543,- l2O2Oz 90 L74,-l

NRf samlet: - 697 874,- l2O2O: 1 046 347,-l

Viser ellers til årsregnskop for organisasjonen.

Vi er veldig tilfredse med samarbeidet med vår regnskapsfører, Økonomiservice AS på

Sjøholt. 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

bære 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.
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Våre arrangement

Påske

Påskemøtene ble gjort om til digitale møte grunnet pandemien. Ole Christian Martinsen,
Erlend Talstad, lnger Lise og Aasmund Smenes talte og sang på disse møtene.

Gla'sang

Årets Glasang helg ble arrangert i Molde konferansesenter 22.-24. oktober. Gjester var den

svenske sangevangelisten Maria Gustin Bergstcim, Morten Samuelsen og Sveinung

Hølmebakk. Kretsleder Ole C Martinsen talte over temaet < For et håp> på avslutningsmøte

søndagen.

KretsårsmØtet

KretsårsmØtet ble også dette året utsatt fra junitil september. Årsmøte ble avholdt på

Frænabu Misjonssenter den L5. september.TT utsendinger vartil stede på årsm6tet.
lndremisjonsforbundets representant var generalsekretær Erik Furnes. Furnes delte Guds

ord og innledet sammen med kretsleder Ole C Martinsen til samtale rundt lmF-prosessen.

lmF- lederkonferanse
Lederkonferansen ble arrangert 5.-7. november i Straume Forum. Fra kretsen vår var det
hele 14 stk. som reiste.

Adventfesten på Frænabu

53 stk var til stede på årets adventfest. Det ble servert julemiddag m/dessert. Kretsens

styreleder, Per Magne Brakstad og kona Lynn sang og delte Guds ord. Mariell Talstad bidro
med flott sang. OddbjØrn Pedersen kåserte over <Julen på Bjørnsund>.

Julesalgene

Resultat julemessen e: L26 628,-

Resu ltat Kretslotteriet: 79 7 LO,-

Fjmf Frænabu Misjonssenter

Årsmelding for Frænabu Misjonssenter 2O21.

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

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

Åndal møter fast i styret. Mariell Talstad møter fra kretsen.
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Økonomi
Regnskapet viser at Frænabu har et bokført underskudd på - 646 153 (driftsres uten avskriving
398 795,-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.

Resultat julemarked: 51 807,-

Utleievirksomhet
Året var fortsatt preget av Corona situasjonen. I en normalsituasjon hadde Frænabu vært
fullbooket dette året. Lotteritilsynet tildelte krisepakker som kompensasjon for tapt
utleieinntekt.

Ansatte
Reidun Åndal har vært daglig leder (100%).. Bente Helen Hustad har vært
leirstedsmedarbeider (60%1. Guri OrØ ble ansatt i et 50% vikariat fra 01.09. De tre 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.

ft.
tJmJ Visthus leirsted

Årsmelding for Visthus leirsted 2021-

Styret
Styret for Visthus leirsted har bestått av Ole Harald Sekkeseter (leder), Per Arnfinn Eide,

Kornelius Gustad, May lren Mittet lsolgunn Harnes overtok Moy lrens plass siste del av 20211 og

Svanhild Nesje. Ole C Martinsen har vært til stede på de fleste av møtene.

Økonomi
Årsregnskapet for Visthus viser et underskudd på - 69 543. Driftsresultat uten avskrivninger (reel drift)
viser et overskudd på L297O,-.
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Egne arrangementer

Seniorleir og Visthusstevnet
20 deltakere meldte seg til Visthus til fine dager i midten av august. Per Gunstein Nes og hans

kone Anna var årets gjester. Per Gunstein talte over salmenes bok disse dagene. Søndag var
det Visthus-stevnet der MariellTalstad og Ole C Martinsen sang. Sistnevnte talte også her.

Haustmesse

25. september var det klart for den tradisjonsrike markedsdagen på Visthus. Mange frivillige
arbeidere hadde i forkant av dagen laget mat, ordnet i stand og ellers forberedt dagen så
godt som mulig. Det skal rettes en stor takk til alle disse frivillige som var med og hjalp. I

løpet av dagen var det i alle fall innom mellom 75 personer.

På 5 timer ble det samlet inn ca 45 000 kroner til inntekt for arbeidet på Visthus Leirsted
Oddmund Mikkelsen og Roald Evensen talte og forkynte Guds ord.

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.

l'G
";-MT
lndremisjonsforbundet (lmF), skolene våre og Bibelskolen
lmF

Vi ønsker å takke alle i lmF sentralt for et godt samarbeid i året som har gått. Oe 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.
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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 gjør for ungdommene.

folkehøgskole

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

Viser ellers til egen årsmelding.

fit\ølde

a NORDVESTLAND€T
FOLK€HøGsKOL€

NRI eier Nordvestlandet folkehØgskole sammen med NLM og Normisjon. Dette er også en

skole vi er stolte av. Rektor Bjarte Grøteide gjør en stor innsats sammen med sine ansatte.

Tore Humstad (Normisjon) er styrets leder. Leif M. Harberg og Eli Gjermundnes er NRI sine

representanter i styret. Jan lnge Nasvik og Ole C Martinsen er våre varamedlemmer. Takk til
alle ansatte og styret for innsatsen dere legger ned. Viser ellers til egen årsmelding.

tlrt)/
Molde rriskole

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
I ndrem isjonsnytt/N Rl Magasinet.
lndremisjonsnytt kom med 5 numre. I desember kom første nr av kretsens eget blad: NRI

Magasinet ut. NRI Magasinet vil komme i 4 eller 5 nr. pr. år.

NRI-koret
Audun Sæbø var dirigent for koret. Koret sang på Julemessen på Nordvestlandet fhs i

november.

Kretsstyret
Kretsstyret har hatt følgende medlemmer: Per Magne Brakstad (leder), Marit R. Dahle

(nestleder), Hallgeir Holm, Marit S. Stokke, Bård Heiseldal, Knut Magne Aas og Svein Arne

Nesje. Varamedlemmer har vært Else Karin Jacobsen, Oddvar Myrset.

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 Romsdal lndremisjon

Per Mogne Brøkstød (leder) Knut Magne Aøs Marit R. Døhle (nestleder)

Bård Heiseldøl Hallgeir Holm Svein Arne Nesje

Marit S. Stokke Ole Christiøn Martinse n (kretsleder)

Else Korin tacobsen (vørø rpr) Oddvar Myrseth (vørø rpr)
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Arsregnskap 2021
for

Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Organisasj onsnr. 97 0341862
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Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Resultatregnskap

Note 2021

994 976
2798134
3 793 110

240 302
2112061

305 948
1 754 091
4 412 402
(619 291)

915
160

1 075

79 657
79 657

(78 583)

(697 874)

0

(697 8741

2020

667 628
4 550 479
5 218 107

179 897
2 093 898

4 089 521

1 128586

4 642
160

4802

87 041
87 041

(82 23e)

1046347

0

1046347

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

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

ORDINÆRT RES. FøR SKATTEKOSTNAD

Skattekostnad på ordinært resultat

ORDINÆRT RESULTAT

Ånsnesulrnr

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERF. OG DISP.

(697 874) 1046347

1

2 291 689
524 037
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Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Balanse pr. 31 .12.2021

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

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

SUM EIENDELER

Note 31.12.202',1 31.12.2020

I 250 251
78 177

9328 428

769 200
769 200

10 097 628

20 300
1 88 935
209235

27 866
27 866

2 683 641
2920743

13 018 370

2
2

9 097 194
79 989

I 177 182

761 000
761 000

9 938 182

13 795
177 166
190 961

27 866
27 866

2 131 662
2 350 489

12288672
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Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Balanse pr. 31 .12.2021

Note 31.12.2021

I 046 425
8046 425

8046 425

1 472184
2 000 000
3 472184
3 472184

306757
188 478
274 828
770 063

4242247
12288672

31.12.2020

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

Per Magne Brakstad
Styrets leder

Bård Heiseldal
Styemedlem

Marit Røykenes Dahle
Nestleder

Hallgeir Holm
Styremedlem

Ole Christian Martinsen
Daglig leder

Svein Arne Nesje
Styremedlem

6 8 744 298
8744298
8744298

1 635 784
2 000 000
3 635 784

3 635 784
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238 057
158 127
242 104
638 287

4274071
13 018 370

Knut Magne Aas
Styremedlem

Marit Seljeseth Stokke
Styremedlem

for Nordmøre og Romsdal lndrem Organisasjonsnt. 97 0341 862



Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Noter 2021

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 lor å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt hensyn til
bygningsteknisk utvikling fram til idag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en
standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs. balanseføres.

Fordringer

Kundefordringer føres 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 kundelordringer 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 skaft er beregnet med skattesatsen ved
utgangen av regnskapsårel (22 %) på grunnlag av skattereduserende og skatteøkende midlertidige
forskjeller som eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier. I beregningen er det også
medtatt skattemessig framførbart underskudd ved regnskapsårets utgang. Skatteøkende og
skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere i samme periode er utlignet
og nettoført.
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Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Noter 2021

Note 1 - Lønnskostnad

Selskapet har hatt 5 årsverk i regnskapsåret.

Spesif ikasjon av lønnskostnader

Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser

Totalt

Note 2 - Avskrivning på varige driftsmidler

Tomter,
bygninger og

annen fast
eiendom

lår
1 69't 871

292265
100 044
27 882

2112061

lfjor
1 770 026

275 204
17 704
30 964

2 093 898

Anskaffelseskost pr. 1 /1
+ Tilgang
- Avgang

Anskaffelseskost pr. 31/1 2

Akk. avlnedskr. pr 1/1

+ Ordinære avskrivninger
+ Avskr. på oppskrivning
- Tilbakeført avskrivning
+ Ekstraord nedskrivninger

Akk. avlnedskr. pr. 31 112

Balanseført verdi pr 31/12

Prosentsats for ord.avskr

1 0 925 088
131 762

0

1 1 056 850

1 674837
284 819

0
0
0

1 959 656

I 097 194

2-20

Maskiner og
anlegg

29 750

0

20-20

Driftsløsøre,
inventar,
verktøy,

kontorm.

163 716
22941

0

Sum

11 118554
154 703

0

1 790 127
305 948

0
0
0

2 096 074

I 177 183

29

29 750

29

750
0
0

750
0
0
0
0

186 657 11 273257
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Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Noter 2021

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

Fordring Molde Friskole
ifjor

761 000

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

lår
Balanseført verdi pr 31.12. 27 866

Selskapet har følgende aksjer:

Antall
aksjer

10
400

b
6

iår
761 000

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

Sum

Skattem.
formuesverdi

2 485
11 723
55 959

165 881

236 048

Note 5 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 87 145 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 72 510

Noter for Nordmøre og Romsdal lndremisjon Organisasjonsnr. 970341 862



Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Noter 2021

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 472184

5 415 101

5 415 101

1't12882
825 000

lfjor
1 635 784

5 571 849

5 s71 849

'l 409 658
825 000
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Note 8 - Øvrig langsiktig gjeld
Øvrig langsiktig gjeld er i sin helhet gjeld til Kristiansund lndremisjon. Utgjør pr 31J220 kr 2 000 000 og pr
31.12.21 kr 2 000 000.
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Byrå
Klient
Peilode

Økonomiservice AS
01696 Nodmørc og nomsdal lndremisjon
2021

Postetingsioumal
|.ltsktift lra Visma Finate Åisoppgjør

Dato :20/05/2022 11:06 Side|avl

Bilagsnr Dato Debet Kredit Beløp Anmerkning

Tilleqqsposterinqer
Avslulning
Avslulning
Avslutning
Avslutning
Avslutninq

1 31122021
2 31122021
3 31122021
4 31122021

99 31122021

2261
5251
5800
5800
20s0

2260
5280
2961
7790
8960

s00 000,00
9 094,00

11 427,00
12 903,00

697 874,00

Slå sammen lån
Ompostere forsikring
NAV
NAV
Årets resultat

Tilleggsposteringer 1 231 298,00

Avskrivninoer
Avslutning
Avslutning
Avslutning
Avslutning
Avslulning
Avslutning
Avslutning
Avslutning
Avslutning

1 00000006
1 00000007
1 00000008
1 0000001 7
1 0000001 I
1 0000001 9
1 00000020
1 00000027
1 00000030

31/12/21
31t12t21
31/12t21
31/12t21
31/12t21
31t12/21
31t12t21
31t12/21
31t't2t21

6000
6000
6000
601 5
6000
601 5
6000
6000
601 5

1110
1111
1116
1250
1 260
1 260
1118
1250
11 10

39 962,63
71 818,60

156 747 ,85
I4s2,00
s 2s6,00
4 180,82

12692,18
3 240,00
3 597,51

Avskrivning av driftsmiddel
Avskrivning av driftsmiddel
Avskrivning av drittsmiddel
Avskrivni n g av driftsmiddel
Avskrivning av driftsmiddel
Avskrivning av driftsmiddel
Avskrivning av driftsmiddel
Avskrivning av driftsmiddel
Avskrivning av driftsmiddel

Avskrivninger 305 947,59

Totalt alle posteringer 1 537 245,59

Tilleggsposteringene ovenlor er utlørt etter instruks lra selskapet.

Sted: Dato: Siqn:
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Nord-Vest Revisjon AS

Fjordhagen
6210 Valldal

20.mai2022

Uttalelse fra ledelsen

Dette brevet sendes i forbindelse med Deres revisjon av regnskapet for Nordmøre og Romsdal
f ndremisjon for året som ble avsluttet den 31. desember 2O2L Formålet å kunne konkludere på hvorvidt
regnskapet i det alt vesentlige gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god
regnskapsskikk.
Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at:

Regnskap
Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at selskapets regnskap og formuesforvaltning er gjenstand for
betryggende kontroll, herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å muliggjøre
utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av
misligheter eller feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar for utarbeidelsen av regnskapet, og mener at
regnskapet gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen av regnskapsestimater, herunder
regnskapsestimater målt til virkelig verdi, er rimelige.

Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til nærstående parter og transaksjoner med disse
i overenstemmelse med kravene i regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Alle hendelser etter datoen for regnskapet og forhold som medfører korrigering eller omtale, er korrigert
eller omtalt.

Vi mener at virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er uvesentlig, både enkeltvis og samlet for
regnskapet sett som helhet.

Ligningspapirer
Vi har oppfylt vårt ansvar for å kontrollere at opplysningene som er gitt i ligningspapirene med vedlegg
er korrekte og fullstendige.
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Side 2 av 2

Opplysninger som er gitt

Vi har gitt revisor:
Tilgang til alle opplysninger, som vi har kjennskap til, som er relevante for utarbeidelsen av regnskapet,
som regnskapsregistreringer, dokumentasjon og andre saker,
tilleggsopplysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjonsformå1, og
ubegrenset tilgang til personer i enheten som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente
revisjonsbevis fra.

Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflektert i regnskapet

Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurdering av risikoen for at regnskapet kan
inneholde vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter.

Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle misligheter eller mistanker om misligheter som vi er
kjent med og som kan ha påvirket enheten, og som involverer:
ledelsen,
ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll, eller
andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning på regnskapet.

Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander om misligheter eller mistanke om
misligheter som kan ha påvirket enhetens regnskap og som er kommunisert av ansatte, tidligere ansatte
eller andre.

Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av manglende overholdelse eller mistanke om
manglende overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for utarbeidelsen av regnskapet.
Vi har gitt revisor opplysninger om identiteten til enhetens nærstående parter og alle forhold til
nærstående parter og transaksjoner med disse som vi er kjent med.

Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle forpliktelser, både aktuelle og latente, og har i

notene til regnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt til tredjeparter.

Selskapet har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og det er ingen pantsettelser av eller heftelser
på selskapets eiendeler, med unntak av dem som fremgår av notene til regnskapet.

Nordmøre og Romsdal Indremisjon
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Ole Christian Martinsen
Daglig leder

På vegne av: Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Serienu mmer: 95 78-5993 -4-88288 I

IP: 109.247.xxx.xxx

2022-05-23 t1:25:35LITC l=1 banklD

Per Magne Brakstad
Sgreleder

På vegne av: Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Serienu mmer: 95 78-5995 -4- I 5 3 7 7 2

lP: 1 85.g.xxx.xxx

2022-0s-23 t 5:46:55 UTC l=! bank lD

Marlt Seljeseth Stokke
Stytemedlem

På vegne av: Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Serienummer: 9578-5999-4- 1 95653 3

lP: l58.248.xxx.xxx

2022-05-25 09:03:23 IJTC l=l bank ID

Svein Arne Nesje
Styremedlem

På vegne av: Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Serienu m m er: 95 7 8-5993-4-406793 1

lP: l09.247.xxx.xxx

2022-0s-26 1 1:53t1 UrC l=1 bank lD

Marit Elise Røykenes Dahle
Styremedlem

På vegne av: Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Seilen umm er: 95 78- 5 993-4-7077 78

lP: 92.220.xxx.xxx

2022-0s-23 13:30:58 LJTC l=l bank lD

Bård Heiseldal
Styremedlem

På vegne av: Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Serien um mer: 95 78-5993-4-40 1 7 345

lP: l85.24.xxx.xxx

2022-05-23 t8:44:41 IITC I=l banklD

Knut Magne Aas
S{remedlem

På vegne av: Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Serienu mmer: 9578-5997 -4- I 96808 I

lP: 83.243.xxx.xxx

2022-0s-2s t2:00:40 UTC l=l bank lD
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signaturdata i

dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash verdien av det
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i

HallgeirHolm
Styemedlem

På vegne av: Nordmøre og Romsdal lndremisjon

Serien u mmer: 9 5 78- 599 5-4-2 597 266

lP: 92.22O.xxx.xxx

2022-05-27 20:54:52 LJTC l=i bank lD

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-

signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i

dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptoqrafiske beviser som er lokalisert inne i

dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

*.\l
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NORD.VEST REVISJON A5

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 underskudd
påV,r 697 874. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 202l,resultatregnskap for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til arsregnskapet, herunder et sammendrag av
viktige regnskapsprinsipper.

Etter var mening

. oppfyller årsregnskapet gieldende lovkav, og
r gir årsregnskapet et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 3 l desember 2021

og av dets resultater for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnl a g for konk I usj one n

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International
Standards on Auditing (lSA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er
beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av foreningen slik det kreves i lov, forskrift og Intemational Code of Ethics for
Professional Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the
International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og Vi har overholdt våre
øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering
tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Styret og daglig leders ansvarfor årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og for at det gir et
rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er
også ansvarlig for slik intern 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.

NORD-VEST REVISION AS
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NORD-VEST REVISJON AS

Revisors oppgaver 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 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 brukerne foretar basert på årsregnskapet.

For revisors oppgaver og plikter se : https://revisorforeningen.no/om-revisjon/revisjonsberetning-
revi sors-oppgaver-og-plikter/

Ørskog, 29. mai 2022

Vennlig hilsen
Nord-Vest Revisjon AS

Jg\ )'./fl--
Dag Loe Olsen
Statsautorisert revisor
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INNSTILLING FRA VALGNEMNDA TIL KRETSMØTFr. 2022

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

TIL KRETSSTYRET:

Står igjen: Marit S. Stokke, Per Magne Brakstad, Bård Heiseldal, Svein Arne Nesje

På valg: Hallgeir Holm, Knut Magne Aas, Marit Elise Røykenes Dahle

Hallgeir Holm stiller ikke tilgjenvalg.

Det skal da velges 3 styremedlemmer. 2for to år. Og 1 for ett år.

Valsnemnda sitt forslae i alfabetisk rekkefølse:

Knut Magne Aas Vestnes

Else Karin Jacobsen Molde

Marit Elise RØykenes Dahle Skåla (ønsker vara)

Oddvar Myrset Farstad

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

De øvrige blir varamedlemmer etter stemmetall.

VALGNEMND FREM TIL KRETSMØT* 2O2T..

Kornelius Gustad (Lønset/Strande!

Lynn Brakstad (Eidsvåg)

Jan Inge Nasvik (Kristiansund)

teif O. M Harberg (Kristiansund)



KAN DI DATER TI t KRETSSTYRET

ODDVAR MYRSET (Farstad)

jeg er 62 år 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, 69 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 ELISE RØYKENES DAHLE (Skåla) (Vara)

63 år. Gift med Knut Steinar, 3 barn, 8 barnebarn
Bor på Skåla, medlem av RØvik og Nesjestranda
indremisjon.
Jeg har nylig blitt pensjonist, etter å ha jobbet 30 år
som sykepleier, sist i hjemmetjenesten på Skåla.

KNUT MAGNE AAS (Vestnes)

Bor på vestnes med kona mi Camilla og dei fire gutane våre.
Arbeider i eige firma i båtbransjen. Takka ja til å stille til
valg først og fremst fordi eg vart spurt, og fordi kretsstyret
har ei viktig rolle i å legge til rette for misjonsarbeidet, både
strategisk og åndeleg. Eg trur vi i enno større grad vil måtte
gjere strategiske prioriteringer for å nå menneske med
evangeliet i vår tid. lndremisjonens- og Guds rikes største
ressurs er menneske som er tent i brann etter å få dele
evangeliet vidare.


