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STYRETS BERETNING 2021 

Virksomhetens art og hvor den drives 

Virksomheten er lokalisert i Øvre Årdal.  

Selskapet driver rådgivning og prosjektledelse innenfor strategisk ledelse, organisasjons-

utvikling og ikt i offentlig sektor i Sogn og Fjordane. 

Styre 

Styret har slik sammensetning: 

Jan Øhlckers, styreleder 

Beate Ravn Øhlckers, medlem 

Lars Ravn Øhlckers, medlem 

Jonas Ravn Øhlckers, medlem 

Oppdrag 

Utviklingen 

Oppdragsmengden i 2021 er fortsatt preget av stadig færre oppdrag og mindre aktivitet. Bare 

to oppdrag går over til 2022 (se: www.vidsyn.as) for så å bli avsluttet i løpet av våren 2022.  

Rådgivning 

• Sogn Regionråd – Strategisk rådgivning i samferdselssaker  

• Årdal kommune – Strategi for flere statlige arbeidsplasser 

Økonomi 

Sett i forhold til det venta fallet i oppdragsmengden har inntjeningen har vært tilfredsstillende 

i 2021. Samlet overskudd før skatt er på kr xx mot kr 223 246,52 i 2020. Driftsresultatet er på 

kr xx mot kr 295 344,88 i 2020. Netto finansinntekter er på XX mot kr – 72 098,36 i 2020.  

Mye av overskuddslikviditeten er plassert i aksjemarkedet. Covid-19-pandemien har preget 

verdiutviklingen og porteføljen har ikke hentet seg inn igjen. Det var nødvendig å realisere 

aksjer med tap for å betale utbytte for driftsåret 2020.  

Det er tap på salg av aksjer for andre år på rad med kr xx, mot kr 73 787,24 i 2020. 

Styret foreslår at det ikke blir betalt utbytte for 2021, mot normalt kr 2 000 pr. aksje.  

Fortsatt drift  

Det er ikke ventet flere oppdrag og styret vil ila 2022 drøfte framtida til selskapet. 

Arbeidsmiljø  

Styret vurderer arbeidsmiljøet som tilfredsstillende.  

Likestilling  

Det er ingen ansatte i selskapet slik at intensjonen i likestillingsloven om forskjellsbehandling 

mellom kjønnene, ikke er aktuelt her.  

Ytre miljø  

Bedriften forurenser ikke det ytre miljø.  
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Jan Øhlckers  
Styrets leder 
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Jonas Ravn Øhlckers 

Styremedlem Styremedlem Styremedlem 

 

 

 


