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Referatsaker 24.5.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
24.05.2018

Saknr
12/18

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/81 - 3
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Referatene tas til orientering.
Saksutredning
Følgende referatsaker vil bli presentert i møtet:
1. Kommunestyrets sak 16/2018 – Skatteoppkreverfunksjonen 2017
2. Kommunestyrets sak 17/2018 – Kontrollutvalgets årsrapport 2017
3. Møteprotokoll møte i representantskapet i KomSek Trøndelag IKS 16.4.2018
4. Møteprotokoll møte i representantskapet i Konsek Trøndelag IKS 16.4.2018
5. Møteprotokoll Fellesnemda nye Steinkjer 21.3.2018
6. Møteprotokoll Fellesnemndas arbeidsutvalg 19.4.2018
7. Ny kommunelov, kapittel 22-26

Orientering fra revisor i møte 24.5.2018
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
24.05.2018

Saknr
13/18

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/26 - 9
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Kontrollutvalget tar den gitte informasjonen til orientering, og ber om å få en orientering fra
revisor når administrasjonen har besvart revisjonsnotatet.
Vedlegg
Signert revisjonsnotat Verran kommune 2017.pdf
Saksutredning
Revisor vil gi en orientering om årsregnskapsrevisjonen 2017 for Verran kommune, og
revisor vil samtidig gå gjennom revisjonsnotatet 2017 for kommunen.
Revisjonsnotatene påpeker forhold som ikke har betydning for bedømmelsen av
årsregnskapet, men som administrasjonen ev. må følge opp og forbedre. Svarfrist for
revisjonsnotatene er 20. mai i år.
I enkelte tilfeller kan det bli nødvendig for kontrollutvalget å be administrasjonen om en
senere orientering om hvordan påpekningen i revisjonsnotatet er fulgt opp.
Dersom revisors orientering kommer inn på informasjon om oppdraget og fremgangsmåter,
vil kontrollutvalget ha plikt til å bevare taushet om dette, og møte må lukkes, jf. koml. § 31 nr
2, og fvl. § 13
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Revisjonsnotatet påpeker forhold som ikke har betydning for bedømmelsen av
årsregnskapet.
Kontrollutvalget bør be om en orientering om de tilbakemeldinger revisjonen får, og om det
på et senere tidspunkt vil være nødvendig med en orientering fra
administrasjonen/rådmannen.

Verran kommunes årsregnskap og årsberetning 2017 Kontrollutvalgets uttalelse
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
24.05.2018

Saknr
14/18

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 216
Arkivsaknr
18/26 - 7
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
1.Det framlagte forslag til uttalelse vedtas som kontrollutvalgets uttalelse til kommunens
årsregnskap 2017.
2.Kontrollutvalgets uttalelse sendes kommunestyret, med kopi til formannskapet, for
fremleggelse i forbindelse med behandlingen av årsregnskapet.
3.Kontrollutvalget tar kommunens årsberetning til orientering.
.
Vedlegg
Kontrollutvalgets uttalelse
revisjonsberetning verran kommune
Årsregnskap 2017
Årsberetning 2017, pliktig del
Saksutredning
Årsregnskapets funksjon er å gjøre rede for tilgangen på og anvendelsen av de midlene som
kommunen forvalter.
Årsregnskapet ses i sammenheng med kommunens årsberetning. Sammen utgjør disse de
viktigste dokumentene en kommune avgir i løpet av året.
Bestemmelsene om årsregnskapet og årsberetningen finnes i Kommunelovens § 48. Ut fra
bestemmelsene i Forskrift om årsregnskap og årsberetning, og Forskrift om revisjon i
kommuner og fylkeskommuner § 10 gjelder følgende frister:
•Årsregnskapet skal være avlagt innen 15. februar.
•Årsmelding skal være avgitt av administrasjonssjefen innen 31. mars.
•Revisjonsberetning skal avlegges senest innen 15. april. Dette gjelder også der regnskap
ikke foreligger.
•Årsregnskap og årsberetning skal vedtas av kommunestyret senest 30. juni, seks måneder
etter regnskapsårets slutt.
Årsregnskapet skal bestå av et driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap,
økonomiske oversikter og noteopplysninger.
Detaljeringsgraden i årsregnskapet og presentasjonsformen for årsregnskapet har
kommunen stor frihet til selv å bestemme. Men årsregnskapet skal vise regnskapstall på
samme detaljeringsnivå som kommunestyret har brukt i årsbudsjettet.
Årsregnskapet for 2017
Verran kommunes årsregnskap for 2017 er avlagt den 15.2.2018, og er gjort opp med et
mindreforbruk på kr. 7.411.036.
Brutto driftsresultat for 2017 viser et positivt resultat på kr. 12.604.676, og netto driftsresultat
viser også et positivt resultat på kr. 9.253.623.

Regnskap
2017
Til fordeling drift

151 103 108

Brutto driftsresultat
Netto driftsresultat
Bruk av tidligere års avsetninger
Årets avsetninger
Regnskapsmessig mindreforbruk

12 604 676
9 253 623
1 503 190
3 345 778
7 411 036

Regulert
budsjett
2017
147 297
700,5 133 800
1 678 800
1 230 500
2 909 300
0

Regnskap
2016
149 669 367
5 418 502
1 138 591
3 305 720
4 444 311
0

Investeringsregnskapet
Kommunens totale investeringer i anleggsmidler for 2017 var på 35,0 mill kr mot kr 42,8 mill
kr i 2016. Investeringene i 2017 er ca. 0,3 mill kr under revidert budsjett.
Investeringene er bl.a. finansiert med lån, salg, mva-kompensasjon, mottatte avdrag på
utlån, overføring fra driftsregnskapet, bruk av fond.
Investeringsbudsjettet er gjort opp i balanse.
Balanseregnskapet
Balansen består av anleggsmidler, omløpsmidler, gjeld og egenkapital.
Egenkapitalen er økt fra kr 23,7 mill i 2016 til 39,7 mill kr i 2017. Sum gjeld og egenkapital er
ved utgangen av 2017 på 821,5 mil kr, mot 772,6 mill kr i 2016.
Noter
Notene til regnskapet skal gis iht. til regnskapsforskriften § 5 og § 13, og god kommunal
regnskapsskikk.
I notene blir det gitt en del viktig tilleggsinformasjon som har betydning for å forstå
regnskapet.
Årsberetning2017
Årsberetning 2017 er avlagt 19.3.2018
Begrepet årsberetning og kravene til hva den skal inneholde finnes i Kommunelovens § 48
nr. 5 og 6. Dette gjelder bl.a. opplysninger om forhold som er viktige for å bedømme
kommunens økonomiske stilling og resultatet av virksomheten, den faktiske tilstanden når
det gjelder like-stilling i kommunen, tiltak som kan fremme formålene i lovverket om
likestilling, anti-diskriminering og tilgjengelighet, og tiltak for å sikre en høy etisk standard i
virksomheten.
Årsberetningsdelen skal legges fram for kommunestyret i samme møte som årsregnskapet
blir behandlet, og kontrollutvalget kan også kommentere den.
Revisjonsberetningen og revisors notat
Revisor har den 13.04.2018 avgitt en såkalt ren beretning til årsregnskapet 2017
Revisors oppsummering i revisjonsnotat av 17.04.2018 viser at det er forhold som kan
forbedres når det gjelder kvalitetssikringen av regnskapet:
•
Stenging av regnskapet
•
Opplysninger i note

Når det gjelder leasing av bil påpeker revisor brudd på lov om off. anskaffelse. I tillegg skal
dette behandles som låneopptak og vedtas av kommunestyret.
I følge revisor er de påpekte forhold i revisjonsnotatet ikke av en slik karakter at det har
medført nytt nr. Brev til kontrollutvalget, eller at det er tatt forbehold eller gitt presiseringer i
revisjonsberetningen.
Nr Brev nr 1 – 2017 av 8.02.2018, blir å følge opp i årsoppgjørsrevisjon 2018.
Kontrollutvalgets uttalelse
I forskrift om kontrollutvalg § 7 heter det:
Når kontrollutvalget er blitt forelagt revisjonsberetningen fra revisor, skal utvalget avgi
uttalelse om årsregnskapet før det vedtas av kommunestyret eller fylkestinget. Uttalelsen
avgis til kommunestyret. Kopi av uttalelsen skal være formannskapet/kommunerådet eller
fylkesutvalget/fylkesrådet i hende tidsnok til at det kan tas hensyn til den før dette organet
avgir innstilling om årsregnskapet til kommunestyret/fylkestinget.
Kontrollutvalget skal avgi uttalelse til kommunens årsregnskap og forsikre seg om at regnskapet er revidert på betryggende måte av kvalifisert revisor, og i tråd med god kommunal
revisjonsskikk. Dette gjennomfører kontrollutvalget ved løpende tilsyn.
I sin uttalelse skal kontrollutvalget kommentere revisjonsmerknader av vesentlig karakter og
eventuelle tidligere merknader som ikke er blitt tilfredsstillende fulgt opp.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Verran kommunes årsregnskap er revidert av Revisjon Midt-Norge SA. Oppdragsansvarlig
revisor tilfredsstiller de kravene som er stilt i lov og forskrift.
Revisors beretning datert 13.04.2018, er avgitt som ren beretning uten forbehold og
presiseringer.
Selv om det ikke har betydning for godkjenningen av regnskapet, har revisjonen tatt opp en
del forhold i revisjonsnotat.
Alle frister i forbindelse med regnskapsavleggelsen (årsregnskap, årsberetning og
revisjonsberetning) er overholdt.
Under henvisning til forholdene som er omtalt ovenfor er en av den oppfatning at
årsregnskapet og årsberetning gir et forsvarlig uttrykk for kommunen sin virksomhet i 2017
og dens økonomiske stilling pr. 31.12.2017.
En anbefaler kontrollutvalget å avgi en uttalelse til årsregnskapet for 2017 som fremgår av
vedlegg til saken.

Til
Verran kommunestyre

KONTROLLUTVALGETS UTTALELSE TIL VERRAN KOMMUNES
ÅRSREGNSKAP FOR 2017
Kontrollutvalget har i møte 24. mai 2018 sak 014/18 behandlet Verran kommunes årsregnskap for 2017. Årsregnskapet består av driftsregnskap, investeringsregnskap, balanseregnskap og noter. Sammen med regnskapet foreligger rådmannens årsberetning for 2017 og
revisjonsberetning avgitt av Revisjon Midt-norge SA.
I forbindelse med gjennomgangen har kontrollutvalget fått muntlig orientering fra
kommunens administrasjon. Kontrollutvalget har fått alle de opplysninger og dokumenter som
det har bedt om. Utvalget viser for øvrig til revisjonsberetningen.
Kontrollutvalget mener årsregnskapet med tilhørende spesifikasjoner og noter tilfredsstiller
brukernes informasjonsbehov. Årsregnskapet gir et riktig inntrykk av de forhold som omtales
i årsberetningen.
Etter kontrollutvalgets vurdering er regnskapet ført i samsvar med gjeldende lover og regler.
Kontrollutvalget tilrår at det framlagte årsregnskap kan fastsettes som Verran kommunes
årsregnskap for 2017.

Verran 24. mai 2018

Helen Fines
(leder)

Odd Vidar Vanndbakk

Frank Bartnes

Forum for kontroll og tilsyn - Medlemsskap
Behandles i utvalg
Kontrollutvalget i Verran kommune

Møtedato
24.05.2018

Saknr
15/18

Saksbehandler Liv Tronstad
Arkivkode
FE - 033
Arkivsaknr
18/188 - 4
Kontrollutvalgssekretariatets innstilling
Saken legges frem med to alternative forslag til vedtak:
Alternativ 1.
Verran kontrollutvalg vedtar å melde seg inn i Forum for kontroll og tilsyn med virkning fra
1.1.2018.
Medlemskontingenten for 2018 belastes kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen funksjon
110 konto 11954 Øvrige lisenser, avgifter, kontingenter m.v.
Alternativ 2.
Verran kontrollutvalg melder seg ikke inn i Forum for kontroll og tilsyn.

Vedlegg
FKT_brosjyre2017-2018
Vedtekter
Saksutredning
Forum for kontroll og tilsyn er en organisasjon som har som formål å være en møte- og
kompetanseplass for mennesker som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner,
Sametinget og fylkeskommuner. Medlemmer er kommunale og fylkeskommunale
kontrollutvalg og deres sekretariater. Det eksisterer pr. i dag ingen andre organisasjoner som
organiserer kommunale kontrollutvalg.
Forum for kontroll og tilsyn ble opprettet i 2005, etter en kommunelovendring i 2004, da det
ble innført bestiller-/utførermodell mellom kontrollutvalg og revisjon. Forumets primære
oppgaver er:
- Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med kontroll og tilsyn
- Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene
- Være en arena for erfaringsutveksling
- Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller.
Andre oppgaver for forumet kan være:
- Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver
- Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer
- Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontroll og tilsynsfunksjonen er
- Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat
- Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar
Som et ledd i dette siste, avga FKT egen høringsuttalelse til NOU 2016:4 Ny
kommunelov, med hovedfokus på folkevalgt kontroll og tilsyn. Det nevnes også at den
24.4.2018 møtte generalsekretær og styreleder i FKT til Høring i Stortingets kommunal- og
forvaltningskomite om Prop. 46 L (2017–2018) Lov om kommuner og fylkeskommuner
(kommuneloven).
FKT har i dag 166 kommuner og 9 fylkeskommuner som medlemmer. I tillegg er 22

kontrollutvalgssekretariat, som dekker mer enn 200 kommuner/fylkeskommuner, medlem av
organisasjonen. Konsek Trøndelag IKS er medlem av FKT.
Medlemskap koster i 2018 kr. 3.500 for en kommune av Verran sin størrelse.
Medlemskontingenten for 2018 ligger ikke inne i budsjettet. Ev. medlemskap bør belastes
kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen funksjon 110 konto 11954 Øvrige lisenser, avgifter,
kontingenter m.v.
Ved deltagelse på fagkonferansen gis det en rabatt for medlemskommunene med kr 500,- pr
deltager.
En kan opplyse at Steinkjer kommune allerede er medlem i FKT, og fra 2020 vil Verran og
Steinkjer bli sammenslått til en kommune.
Kontrollutvlaget må vurdere om det er hensiktsmessig for Verran å bli medlem i FKT nå.
For flere opplysninger om FKT, se vedlagt brosjyre og vedtekter.
Kontrollutvalgssekretariatets vurdering
Utvalgets sekretariat er medlem i Forum for kontroll og tilsyn, og velger derfor ikke å
anbefale et konkret forslag til vedtak. Sekretariatet ser det likevel som naturlig at
kontrollutvalget kan velge ett av to følgende vedtak:
Alternativ 1.
Verran kontrollutvalg vedtar å melde seg inn i Forum for kontroll og tilsyn med virkning fra
1.1.2018.
Medlemskontingenten for 2018 belastes kontroll- og tilsynsarbeidet i kommunen art 110
konto 11954 Øvrige lisenser, avgifter, kontingenter m.v.
Alternativ 2.
Verran kontrollutvalg melder seg ikke inn i Forum for kontroll og tilsyn.

Styret 2017-2018
Leder

Benedikte Muruvik Vonen (2016-18)
Rådgiver i Agder og Telemark Kontrollutvalgssekretariat

Nestleder

Hilde Vatnar Selnes (2016-18)
Nestleder kontrollutvalget, Namsos kommune

Styremedlem

Dag Robertsen (2016-18)
Nestleder kontrollutvalget, Moss kommune

Styremedlem

Synnøve Solbakken (2016-18)
Kontrollutvalgsleiar, Kvinnherad kommune

Styremedlem

Einar Ulla (2017-19)
Kontrollsjef, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Styremedlem

Roald Breistein (2017-19)
Seniorrådgjevar, Sekretariat for kontrollutvalet i
Hordaland fylkeskommune

Har du innspill vedrørende forhold styret bør kjenne til eller saker du mener
det er viktig at FKT har fokus på – ta gjerne kontakt med styreleder:

www.fkt.no

Benedikte Muruvik Vonen, benedikte.vonen@temark.no Telefon: 908 89 043

www.fkt.no
- en møteplass for kontrollutvalgene og
deres sekretariat.

Forumet sitt formål:
En møte- og kompetanseplass for mennesker som arbeider
med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og
fylkeskommuner

Forumet sine primære oppgaver:
✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes arbeid med
kontroll og tilsyn
✓ være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av
kontrollutvalgene og sekretariatene

Forumet jobber gjennom å:
✓ arrangere årlig fagkonferanse for kontroll og tilsyn
✓ arrangere samlinger for ansatte i sekretariat
✓ være høringsinstans og komme med innspill til sentrale
myndigheter i spørsmål som angår kontroll og tilsyn
✓ gi informasjon om nyheter og aktuelle saker for
kontrollutvalgene, www.fkt.no
✓ ta opp innspill og spørsmål fra medlemmer.
✓ veileder og bidrar med informasjonsmateriell til
opplæring av kontrollutvalg
✓ gi aktuell informasjon til medlemmer.

Medlemsfordeler:

✓ være en arena for erfaringsutveksling
✓ styrke kontrollutvalgene og sekretariatenes kompetanse
som bestiller av revisjonsoppdrag

For innmelding eller informasjon om FKT’s arbeid –
kontakt sekretariatet:
E-post: fkt@fkt.no
Generalsekretær:
Anne-Karin Femanger Pettersen| 414 71 166

✓ kontrollutvalgenes eget talerør.
✓ billigere konferanser
✓ faglig påfyll
✓ informasjonsutveksling
✓ egen medlemsinformasjon utvikles
✓ knytte kontakt med andre kontrollutvalg
✓Tilgang til veileder om høring i kontrollutvalget
✓ flere medlemmer gir større påvirkning mot dept.

En møteplass for kommunale og fylkeskommunale
kontrollutvalg og deres sekretariat.

VEDTEKTER
1. FORMÅL.
Forum for Kontroll og Tilsyn (FKT) har som formål å være en møte- og kompetanseplass for mennesker
som arbeider med kontroll og tilsynsfunksjon i kommuner, Sametinget og fylkeskommuner.

2. MEDLEMMER.
De kommunale og fylkeskommunale kontrollutvalgene, Sametinget sin kontroll- og konstitusjonskomité,
samt sekretariatene for disse, kan være medlemmer i forumet.

3. HOVEDOPPGAVER.
Forumet sine primære oppgaver er:
• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid med kontroll og tilsyn
• Være pådriver i arbeidet med faglig utvikling av kontrollutvalgene og sekretariatene.
• Være en arena for erfaringsutveksling.
• Styrke kontrollutvalgene og sekretariatene sin kompetanse som bestiller av revisjonsoppdrag.
Andre oppgaver kan være:
• Sette kontrollutvalgene i stand til å foreta best mulig prioritering av revisjonsoppgaver.
• Være en pådriver i arbeidet med å utvikle metoder og retningslinjer.
• Synliggjøre overfor omverdenen, hvor viktig kontroll og tilsynsfunksjonen er.
• Være et serviceorgan for kontrollutvalg og sekretariat.
• Være talerør overfor myndighetene, herunder å gi høringssvar.

4. KONTINGENT.
Hvert medlem betaler en årlig kontingent, som blir fastsatt av årsmøtet. Kontingenten blir gradert etter
innbyggertallet som kontrollutvalget og sekretariatet representerer.

5. ÅRSMØTE.
Årsmøtet er høyeste organ i forumet. Ordinært årsmøte blir holdt hvert år - første gang i 2006. Årsmøtet
blir holdt så tidlig som mulig i året, og senest innen utgangen av juni. Styret eller styrelederen innkaller
til årsmøte, og det gjelder slike regler og frister:
• Innkalling blir sendt innen ti uker før årsmøtet.
• Saker som medlemmene ønsker reist på årsmøtet, må være styret i hende seks uker før
møtedagen.
• Styret kan selv legge frem saker for årsmøtet.
• Sakspapir blir senest sendt ut to uker før møtet.
Medlemmene avgjør selv hvem som skal representere seg på årsmøtet. Kontrollutvalg og sekretariat har
en stemme hver, med tale-, forslags- og stemmerett. Styremedlemmer har kun stemmerett når de
representerer ett medlem, men likevel ikke i saker om årsmelding og regnskap. Ved likt stemmetall, blir
dirigenten sin stemme avgjørende.
Sekretariat:
FKT
Postboks 41 Sentrum
0101 Oslo
fkt@fkt.no

Telefon
41471166

www.fkt.no
Twitter: @FKT_no
Bank: 0539 43 90447
Org. nr. 989 545 159

Til behandling foreligger:
• Valg av dirigent, to referenter og to som underskriver protokollen.
• Innkalling.
• Sakslisten.
• Styret sin årsmelding.
• Regnskap og revisor sin melding.
• Fastsetting av kontingent.
• Budsjett og handlingsplan for påfølgende år.
• Innkomne saker.
• Vedtektsendringer.
• Separate valg av:
o Leder og nestleder i styret (2 år), herav en fra kontrollutvalgene og en fra
sekretariatene, valgt i partallsår, etter forslag fra valgkomiteen.
o 2 styremedlemmer og 2 vara fra kontrollutvalgene (2 år), valgt i partallsår, etter forslag
fra valgkomiteen.
o 2 styremedlemmer og 2 vara fra sekretariatene (2 år), valgt i oddetallsår, etter forslag
fra valgkomiteen.
o Valgkomite med leder, nestleder, to medlemmer og to varamedlemmer, etter forslag fra
styret. (Funksjonstid i 2 år, der 2 repr. og en vara fra sekretariatene er på valg i
oddetallsår og to medlemmer og en vara fra kontrollutvalgene i partallsår.
o Revisor, etter forslag fra styret. (Årlig valg).
Det kan innkalles til ekstraordinært årsmøte, dersom 1/3 av medlemmene eller flertallet i styret, krever
det.

6. STYRE.
Styret er sammensatt av 6 personer, derav 3 rekruttert fra kontrollutvalgene og 3 fra sekretariatene. Det
er 2 varamedlemmer fra kontrollutvalgene og 2 vara fra sekretariatene. Leder har dobbeltstemme ved
stemmelikhet.
Styret har ansvar for drift og virke i forumet mellom årsmøtene, og sørger selv for sitt sekretariat. De
kan sette ned utvalg og komiteer, når det er behov for det.
Styret er vedtaksfør dersom minst 4 av medlemmene er til stede. Dersom minst 3 av styrets medlemmer
gjør krav om det, skal det kalles inn til styremøte.
Ytterliggere saksbehandlingsregler for styret, fastsetter styret selv.

7. ENDRING AV VEDTEKTENE.
Vedtektene kan endres av årsmøtet, og det gjelder slike regler og frister:
• Forslag om vedtektsendringer skal være styret i hende senest seks uker før årsmøtet.
• Det blir bare fattet vedtak for den del av vedtektene, der det er mottatt forslag om
vedtektsendring.
• Vedtak må da fattes ved at minst to tredjedeler av de fremmøtte slutter seg til forslaget.

8. OPPLØSING AV FORUMET.
Forumet blir oppløst dersom ¾ av årsmøtet sine delegater krever det.
Besluttes forumet oppløst, skal årsmøtet vedta anvendelse av forumets midler til et formål som styrker
kontrollutvalgene og sekretariatene sitt arbeid.
***************************

Disse vedtektene ble vedtatt på FKT sin stiftelsessamling, 22.11.05, med endring på årsmøtet 08.06.06,
02.06.10, 03.06.14 og 07.06.16.

