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Loge nr. 1 Norvegia

Loge nr. 2 Eidsvold

Loge nr. 10 St. Hallvard

Loge nr. 20 Fridtjof Nansen

Loge nr. 22 Thomas Wildey

Loge nr. 32 Viken

Loge nr. 56 Johan Middelthon

Loge nr. 132 Albert Schweitzer

Loge nr. 136 Millennium

Loge nr. 139 Kong Haakon

Loge nr. 1 Sct. a. Sunniva

Loge nr. 2 Urania

Loge nr. 9 Caritas

Loge nr. 18 Ragnhild

Loge nr. 25 Irene

Loge nr. 47 Victoria

Loge nr. 65 Teresa

Loge nr. 85 Regnbuen

Loge nr. 102 Constantia

Loge nr. 130 Dråpen
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Til delegater og innbudte gjester
til generalforsamlingen i 
A/S Stortingsgt. 28

        Oslo, 14.mars 2016

Innkalling til ordinær generalforsamlingen i A/S 
Stortingsgaten 28 

I henhold til vedtak i styremøtet 02/16, sak 11 innkalles det til ordinær generalforsamlingen 
i A/S Stortingsgaten 28 fredag 29.april 2016 kl. 16.30 i Scala, Stortingsgaten 28. Agenda med 
saksdokumenter vil bli lagt ut på vår hjemmeside www.st28.no senest 15.april 2016. Dersom 
man ønsker å få tilsendt printet utgave av saksdokumentene, kan man få tilsendt et eksem-
plar ved å kontakte administrasjonen på e-post rbb@st28.no.

Vi ber om tilbakemelding senest torsdag 19.april om du skal delta eller ikke på generalfor-
samlingen med påfølgende middag, til telefon 22 01 20 40 eller til e-post rbb@st28.no.

Dersom det er andre enn de valgte delegatene som skal stille som Logens representant på 
generalforsamlingen, så må disse stille med fullmakt signert av Logens Overmester.

Fullmakt til dette bruk følger vedlagt.

Med vennlig hilsen
for A/S Stortingsgt. 28

Renée B. Backer
Adm. leder
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Fullmakt

Valgte delegat_____________________________________________for

Loge_________________________________________________ersattes av

___________________________________________ på generaforsamligen i

A/S Stortingsgaten 28 fredag 29. april 2016

Dato      /             - 2016

_______________________________
Signatur

Overmester i Loge nr. _____________________________
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SAKSLISTE

I henhold til utsendt innkalling av 14 mars 2016 gjennomføres ordinær 
generalforsamling 2016 i A/S Stortingsgaten 28 fredag 29. april 2016 - kl. 16.30,  i 
møterom Scala, Stortingsgaten 28

Til generalforsamlingen møter de 3 valgte representantene som er valgt fra hver loge, hver 
loge har en stemme. Dersom andre enn de valgte representantene skal representere logen, 
så må det fremlegges fullmakt signert av logens Overmester. 

Følgende saksliste foreslås: 
Styreleder i selskapet leder møtet under konstitueringen som i tillegg til åpning innbefatter:

Sak 1. Godkjenning av fremmøtte aksjonærer.
Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Sak 3. Valg av møteleder, referent og to representanter til å underskrive møteprotokollen 
 sammen med møteleder, samt valg av tellekorps.

Møteleder overtar herfra:
Sak 4. Godkjenning av forretningsorden.
Sak 5.  Styrets årsberetning 2015 - driftsorientering 2015.
Sak 6. Regnskap pr. 31.12.2015. Godkjenning av resultat og fastsettelse av balansen pr.
  31.12.2015. Faststetting av utbytte.
Sak 7. Revisors beretning 2015.
Sak 8. Kontrollkomiteens beretning 2015.
Sak 9.  Fastsetting av godtgjørelse til selskapets styre og komiteer.
Sak 10. Godkjenning av revisors honorar mot faktura.
Sak 11. Innmeldte saker:

A. Forslag til endringer i kontrollkomiteens arbeidsinstruks – fremmet av kontrollko-
miteen. Revidert instruks er vedlagt saken. 
B. Styrets forslag til vedtektsendringer av §§ 4, 5, 7, 10 og 11. Styrets forslag til 
endringer er vedlagt sammen med gjeldende vedtekter. 
C. Styrets forslag om gave til Den Uavhengige Norske Storloge. 
Styret foreslår for generalforsamlingen å fatte følgende vedtak:
“Generalforsamlingen gir, med hjemmel i Aksjeloven § 8-6, som gave til Den Uavhen-
gige Norske Storloge følgende beløp : Kr 1 954 211.” Oppsett av utregning er vedlagt 
saken.

Sak 12. Valg til styret, kontrollkomite og stiftelser:
A. Leder til styret.
B. 2 medlemmer til styret.
C. 1 varamedlem til styret.
D. Leder kontrollkomiteen.
E. 1 varamedlem til kontrollkomiteen.
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F. Adelheid og Fredrik Lorcks Stiftelse:
    - 2 medlemmer og et varamedlem.
G. Margit Soelberg og Christian Sands Stiftelse:
    - 2 medlemmer og 2 varamedlemmer.
Valgkomiteens innstilling er vedlagt saken.

Sak 13. Valg av medlemmer til valgkomite:
A. Leder til valgkomiteen.
B. 1 varamedlem til valgkomiteen.
Styrets innstilling er vedlagt saken.

Sak 14. Valg av revisor:
Styrets innstilling er vedlagt saken.

Alle må gi beskjed om de skal delta eller ikke på generalforsamlingen med påfølgende 
middag på telefon 22 01 20 40 eller til e-post til rbb@st28.no innen torsdag 19. april 2016.

For styret i A/S Stortingsgaten 28

Runar Gjerald
Styrets leder
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Sak 3. Valg av møteleder, referent og to representanter til å underskrive 
møteprotokoll sammen med møteleder, samt valg av tellekorps.

Valg av møteleder:
Styrets foreslår: Adv. Ole Klevan.

Valg av referent:
Styrets foreslår: Renée B Backer.

Valg av to representanter til å underskrive protokoll:
Styrets foreslår:

_____________________________________    ____________________________________
                                    Navn                                                                           Navn

Valg av tellekorps:
Styrets forslag: Kontrollkomiteens medlemmer velges til tellekorps.
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Forretningsorden for Generalforsamling i A/S 
Stortingsgaten 28

Det vises til selskapets vedtekter § 5: Generalforsamling, samt til Lov for aksjeselskaper 
(aksjeloven); Avsnitt III. Avholdelse av generalforsamling.

• Alle aksjonærer har tale-, forslag- og stemmerett. Hver aksjonær har en stemme. 

• Styres medlemmer og daglig leder har talerett.

• Alle beslutninger i saker avgjøres med simpelt flertall av avgitte stemmer med unntak 
av endringer av vedtekter og arbeidsinstrukser som krever 2/3 flertall av avgitte 
stemmer. Blank stemme regnes for ikke avgitt stemme.

• Dersom det ved valg blir stemmelikhet skal det foretas omvalg. Ved fortsatt 
stemmelikhet foretas loddtrekning. 

• Avstemning foregår ved handsopprekking, såfremt det ikke blir krevd skriftlig 
avstemming. Møteleder avgjør om det skal gjennomføres kontraavstemming.

• Forslag til vedtak skal fremmes skriftlig. Forslagstillere gis rett til å utdype forslaget før 
det tas opp til votering.

• Begrensning av taletid (innlegg og replikk) kan vedtas av Generalforsamlingen.

• Forslag til vedtak kan ikke framsettes etter at strek i debatten er satt.

• Merknader til forretningsorden gis ordet utenfor tur og er begrenset til to – 2 – 
minutter.

• Styrets leder kan gis ordet utenom tur for å gi avklarende opplysninger.
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ÅRSBERETNING 2015

Selskapets art og hvor den drives
A/S Stortingsgaten 28 eier og driver utleie av eiendom i Oslo Kommune. Eiendommene 
består av kontorer, forretningslokaler, seniorboliger, hybelleiligheter og hybler. I tillegg leier 
selskapet ut lokaler til Odd Fellow Ordenen i Oslo og Storlogen.

Fortsatt drift
Det bekreftes at forutsetningen om fortsatt drift er lagt til grunn ved utarbeidelsen av regn-
skapet.

Redegjørelse for årsregnskapet og forslag til anvendelse av overskuddet
Selskapets bruttoinntekter økte fra kr 43 555 966 i 2014 til kr 45 789 396 i 2015. Årets resul-
tat viser et overskudd på kr 8 690 505 mot kr 8 245 006 i 2014. Kostnader til vedlikehold er 
betydelig redusert i forhold til 2014. Det er for øvrig ingen spesielle forhold som har påvirket 
balansen per 31.12 i forhold til tidligere år. Selskapets soliditet og likviditetssituasjonen anses 
som tilfredsstillende. Alle selskapets eiendommer er for tiden fullt utleid. Styret anser at 
regnskapet med balanse gir et rettvisende bilde av selskapets eiendeler og gjeld, finansielle 
stilling og status. 
Årets resultat viser et overskudd etter skatt på kr 8 690 505. Styret foreslår et utbytte på 
kr 2 900 000 og kr 5 790 0505 overføres til annen egenkapital.

Arbeidsmiljø/sykefravær
Styret anser arbeidsmiljøet som godt. Ved regnskapsårets utgang har selskapet 9 fast 
ansatte. Sykefraværet i 2015 har vært på 79 dager. Det er å konstatere at fraværet er på et 
meget akseptabelt nivå (4,33 %). Det har ikke vært uhell eller skader i arbeidssammenheng 
blant de ansatte.

Likestilling
Selskapet har pr 31.12.2015 9 fast ansatte, 7 menn og 2 kvinner. Styret er sammensatt av 2 
kvinne og 6 menn, kontrollkomiteen har 2 kvinner og 2 menn og valgkomiteen har 2 kvinner 
og 2 menn.   
Styret har ut fra en vurdering av antall ansatte og stillingskategorier ikke funnet det nødven-
dig å iverksette spesielle tiltak med hensyn til likestilling.
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Ytre miljø
Selskapet foretar i forbindelse med sin virksomhet utskiftinger av gamle tekniske innret-
ninger og vesentlige ombygginger av bygningene. Selskapet er opptatt av å ivareta de 
miljømessige krav best mulig. Virksomheten medfører i seg selv svært begrenset påvirkning 
på det ytre miljøet.
              

Oslo 10. mars 2016
A/S STORTINGSGATEN 28

Runar Gjerald   Hans Kyrre Draagen         Petter A Knudsen
Styrets leder      Styrets nestleder                       Styremedlem

Tore Staver            Mona Flemmen         Erik Bern
Styremedlem              Styremedlem      Styremedlem

Ole Fjelldal
Daglig leder
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DRIFTSORIENTERING 2015

SELSKAPETS ORGANER OG LEDELSE
Etter ordinær generalforsamling 24. april 2015 har selskapets styre og vedtektsbestemte 
komiteer bestått av:

STYRET:   
Styreleder Runar Gjerald
Nestleder Hans Kyrre Draagen
Styremedlem Tore Staver
Styremedlem Mona Flemmen
Styremedlem Petter A Knudsen
Styremedlem Erik Bern
Varamedlem Bjørn Arve Sømhovd
Varamedlem Else Heldre
 

KONTROLLKOMITEEN: 
Leder   Lise Pålvang
Medlem Lars Øivind Stenersen
Medlem Geir-Are Berg
Varamedlem May Kirkerud

VALGKOMITEEN:  
Leder  Jorunn Korsvik
Medlem Bjørn Delbæk
Medlem Morten Godager
Varamedlem Beate Færstad Enger

* * * * * * * * * * *

STYRETS ARBEID
Styret har et overordnet ansvar for forvaltning av selskapet som innebærer styring av 
selskapets virksomhet og rådighet over selskapets eiendeler og rettigheter. Ansvaret er bl.a. 
definert i Aksjeloven, §§ 6-12 og 6-13.

I perioden etter generalforsamlingen i 2015 har det vært 8 styremøter.

Styret har i forbindelse med informasjon og drøftelse av Prosjekt rehabilitering av Stortings-
gaten 28 også gjennomført møter som følger:

• Stor Sire
• Eiermøter
• Samarbeidsutvalget
• Kompetansforumet av tidligere styreledere i selskapet
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• Gjennomført flere presentasjoner til ulike loger/eiere på logemøter
• Møte med leieboere i OFS

Hensikten har vært gjensidig informasjon, involvering og kompetanseheving.

Strategiplan ST28 2016 - 2025

Målgruppen for dokumentet er selskapets eiere, styret og ansatte. Hensikten med en slik 
plan er å ha et rammeverk som viser retningen for Selskapets målsetting og prioriteringer, 
samt at den skal være et verktøy for planlegging og budsjettarbeid. Dokumentet gjennomgås 
årlig slik at innholdet fremstår som tidsaktuelt.

Strategi for ST28 er revidert for perioden 2016-2025.

Rehabilitering 

 I §2 i vedtektene:
”Selskapets formål er ved kjøp, leie, utlån eller ved bygging og drift av fast eiendom å skaffe 
tjenlige lokaler til Odd Fellow Ordenen i Oslo, samt eie og drive seniorboliger fortrinnsvis for 
medlemmer av Odd Fellow loger og Rebekkaloger i Oslo og drive utleie av gårdselskapets 
eiendommer til beste for Odd Fellow Ordenen i Oslo.”

I ST28 strategidokument for perioden 2016-2025 står det beskrevet at:
• Rom for opplevelser og verdier skal være selskapets visjon.
• Åpen, profesjonell, inkluderende skal være selskapets verdier.

Skisse- og forprosjektet skal, basert på tilgjengelig grunnlag, levere følgende:
• Byggeprogram:

o Romprogram
o Kravspesifikasjoner
o Rammebetingelser bl.a. myndighetsavklaringer  
o Pris/ kostnadsrammer

• Etablere nødvendig og inkluderende eier- og bruker engasjement.
• Gode relasjoner til myndigheter, brukere og naboer.
• Løsningsforslag, tilstrekkelig detaljert for å kunne ta beslutning om hoved prosjektering. 
• Finansieringsmodeller basert på detaljerte kalkyler.
• Entreprisemodeller.
• Generalplan for hovedprosjekt, detaljprosjekt og bygging.

Opprinnelig tidsplan for prosjektet:
•  Skisse- og forprosjekt (2014 – 2016)
•  Hovedprosjekt (2017 – 2018)
•  Detaljprosjekt (2018 – 2021)
•  Utførelse/bygging (2021 – 2023)

Forutsetningen for behandling av Skisse- og forprosjektet på ordinær generalforsamling 2016 
var at dette var behandlet i Plan- og Bygningsetaten (PBE). Dette har etaten ikke fått til, men 
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vi har fått et meget godt tilsvar på vår forespørsel om forhåndsmøte. Forhåndsmøte hos PBE 
ble avholdt fredag 18. mars 2016.
Umiddelbart etter generalforsamlingen 29. april 2016 blir det gjennomført eiermøte med en 
orientering fra møtet og status quo i rehabiliteringsprosjektet.

Risikostyring/analyse

Risikostyring/analyse er et område som har fått stor oppmerksomhet av styret og som 
gjennomgås årlig. Det er vurdert hvilke områder som er relevante for vår virksomhet. 
Oppdaterte og nye regler for brannsikring og ansvarsfordeling av brannøvelser i bygget har 
har også hatt fokus i 2015.

Eiermøter

Som nevnt har styret også i 2015 gjennomført flere tiltak for å øke kontakten/dialogen 
internt med eiere og andre aktuelle interessenter i ST28. Det er gjennomført 2 eiermøter 
med de 20 logene som er eiere av ST28. I møtene har styret informert spesielt om rehabilite-
ring og  behovet for renovering av ST28 fra 2021-2023.
Styret og eiere har erfart at eiermøter er viktig å videreføre i 2016 og ikke minst med tanke 
på  Skisse- og forprosjektet.

Kompetanseforum

Det er også i 2015 gjennomført møte med kompetanseforumet bestående av tidligere styre-
ledere for ST28. Hensikten er å utnytte den kompetansen som ligger i 25-30 års erfaring fra 
arbeidet i styret. For det nåværende styret, med de utfordringer en rehabilitering medfører, 
er det viktig å bli oppdatert på tidligere beslutninger og vurderinger.

Omdømme
Styret har utarbeidet en strategiplan 2016-2025 samt igangsatt arbeid med å sikre at virk-
somheten fremstår som en ansvarlig samfunnsaktør. Det er et mål å kunne fremstå som et 
troverdig selskap som arbeider med ivaretakelse av så vel det ytre miljø som arbeidsmiljøet.

EIENDOMMENE
Pr. 31.desember 2015 er eiendommene fullverdiforsikret i Gjensidige:

• Stortingsgaten 28     kr 537 218 787
• Folke Bernadottes vei 41, 43 og 45  kr 311 021 403

 

Utleiesituasjonen pr 31. desember 2015

I Stortingsgaten 28 var alle arealer utleid pr 31 desember 2015. Ett rom er avsatt som prosjekt-
kontor.
I Folke Bernadottes vei 43 var det pr 31. desember 2015 ingen leiligheter ledige.
I Folke Bernadottes vei 41 er samtlige arealer utleid pr 31.desember 2015. 
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DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Odd Fellow Seniorboliger i Oslo (OFS)

I 2015 har det blitt satt inn nytt hovedinngangsparti, oppgradering av ett bad, rehabilitering 
av murfasader på vegger og tak under terrasse samt at rehabilitering av terrassen ble igang-
satt ultimo 2015.

Folke Bernadottes vei 41

I Folke Bernadottes vei 41 er det ikke foretatt noen større vedlikeholdsarbeider. Brannalar-
men er nå delt mellom OFS og FB 41.

Vedlikehold i Stortingsgaten 28

Ett fraflyttet tannlegekontor ble pusset opp og leid ut til Landbruksdirektoratet. Det har ikke 
vært noen større vedlikeholdsarbeider i 2015.

SERVERINGSVIRKSOMHETEN – KJØKKENET
På kjøkkenet er ny servicekoordinator engasjert samt en person for oppsett av bord. Bistand 
til på- og avdekking av bord ble videreført i 2015.

DEN FRAMTIDIGE DRIFT
I logeområdene vil det også i 2016 bli foretatt kun enkle oppgraderinger av inventaret. Kjøk-
kenet har ingen store budsjettposter, heller ikke Folke Bernadottes vei 41.
I Odd Fellow Seniorboliger er det planlagt full oppgradering av leilighetene etter hvert som 
ledighet oppstår. 

I budsjettet for 2016 er det forutsatt at hele eiendommen Stortingsgaten 28 forblir fullt 
utleid hele av året. Styret mener at Stortingsgaten 28 fortsatt vil representere en interessant 
lokalisering av virksomheter, og at dette vil gjenspeiles i både leiepriser og beleggsprosent.

ANSATTE
Administrasjonen består av 4 personer (stillingsgrad 3,45). Sykefraværet er fortsatt innenfor 
akseptable grenser (4,33%), økningen skyldes en lagtidssykemelding. Administrasjonen ble 
styrket i løpet 2015 grunnet økt arbeidsmengde med rehabiliterings-prosjektet.

ØKONOMI I 2016/2017 
Vedlikeholdsbudsjettet for 2016 tar høyde for kun nødvendig vedlikehold. Selskapets likvidi-
tet og soliditet er meget god, alle større og mindre arbeider er finansiert over driften uten 
ytterligere låneopptak. Selskapet har et godt samarbeid med revisjonsfirmaet BDO. 
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Den Uanhengige Norske Storloge er begunstiget med følgende:

Årets driftsresultat i ST28 inkl finansinntekter/finanskostnader utgjør kr 12 768 159.

PERSONALE
Selskapet har ved årsskiftet 8 fast ansatte i ulike stillingsgrader hvorav 3 er tilknyttet 
kjøkkendriften. I tillegg er flere ansatt på timebasis. 
Arbeidsmiljøet må beskrives som meget godt.

VALG 
I henhold til vedtektenes § 6 skal styrets leder, to styremedlemmer og ett varamedlem velges 
for to år. På valg er styrets leder Runar Gjerald, styremedlem Tore Staver, styremedlem Erik 
Bern og varamedlem Else Heldre. 

Videre skal det i henhold til vedtektenes § 7 velges to medlemmer til kontrollkomiteen. På 
valg er leder Lise Pålvang og varamedlem May Kirkerud.

Det skal også avholdes valg til styrene i Margit Soelberg og Christian Sands stiftelse og til 
Adelheid og Fredrik Lorcks Stiftelse. Vi viser forøvrig til Valgkomiteens innstilling.

I henhold til vedtektenes § 8 skal det videre velges to medlemmer til valgkomiteen. På valg 
er leder Jorunn Korsvik og varamedlem Beate Færstad Enger.

Gave utbetalt 1 150 000
Markedsmessig merleie (ikke betalt) 2015 815 000
Felleskostnader 439 211
Betalt leie - 400 000
Betaltfelleskostander -50 000
Total gave Storlogen 1 954 211
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REGNSKAP
Årets regnskap viser et ordinært resultat etter skatt på kr 8 690 505.

Styret foreslår et utbytte til eierne på til sammen kr 2 900 000 som skal dekke estimerte 
husleieforpliktelser i 2016, kr 5 790 505 overføres annen egenkapital. 

Når det gjelder resultat for de ulike avdelingene vises det til regnskapet.

                                                               31. desember 2015
                                                   Oslo  ------------------------------             
                                                                10. mars 2016     

Runar Gjerald
Styrets leder

 
Ole Fjelldal

 Daglig leder
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Salgsinntekt
Leieinntekter
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

Varekostnad
Lønnskostnad
Avskrivning pa varige driftsmidler og immaterielle eie
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat

Renteinntekter
Annen finansinntekt
Sum finansinntekter

Rentekostnad
Sum finanskostnader

Netto finans

Ordinært resultat før skattekostnad

Skattekostnad på ordinært resultat
Ordinært resultat
Årsresultat

Overføringer
Utbytte
Annen egenkapital
Sum

12

3,4,5
1,2

6

15

17

 Note 2015 2014

Resultatregnskap for 2015 A/S STORTINGSGATEN 28

3 645 269
38 659 320

1 251 377
43 555 966

(1 842 948)
(7 448 095)
(2 346 677)

(20 085 932)
(31 723 652)

11 832 315

414 548
63 999

478 547

(311 435)
(311 435)

167 112

11 999 427

(3 754 420)
8 245 007
8 245 006

2 600 000
5 645 007
8 245 007

3 956 810
39 675 279

2 157 306
45 789 396

(1 921 176)
(6 827 977)
(2 280 714)

(22 002 650)
(33 032 517)

12 756 879

267 573
55 577

323 150

(311 870)
(311 870)

11 280

12 768 159

(4 077 654)
8 690 505
8 690 505

2 900 000
5 790 505
8 690 505
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EIENDELER 
Anleggsmidler 
lmmaterielle eiendeler
Konsesjoner, patenter, lisenser, varemerker ol. 2 29 909 59 819
Utsatt skattefordel  16,17  1 159 053 1 132 488
Sum immaterielle eiendeler  1 188 962  1 192 307

Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og  annen fast eiendom 1, 10  40 438 955 42 124 537
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner og lign  1  2 747 250 3 245 122
Sum varige driftsmidler  43 186 205 45 369 659 

Finansielle anleggsmidler
Andre fordringer 9  65 100 85 500
Sum finansielle anleggsmidler  65 100 85 500

Sum anleggsmidler   44 440 267 46 647 466

Omløpsmidler
Varer  260 225 230 113 
Sum varer   260 226 230 113

Fordringer
Kundefordringer 7  959 029 358 297
Andre fordringer   1 204 333 997 230
Sum fordringer   2 163 362 1 355 527 

Bankinnskudd, kontanter og lignende 8 34 239 370 26 544 897
Sum bankinnskudd, kontanter og lignende  34 239 370 26 544 897

Sum omløpsmidler   36 662 957 28 130 536

Sum eiendeler  81 103 224 74 778 002

 Note 2015 2014

Balanse pr. 31. desember 2015 A/S  STORTINGSGATEN 28
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 Note 2015 2014

EGENKAPITAL OG GJELD 
Egenkapital
lnnskutt egenkapital
Aksjekapital (800 aksjer a kr. 150,00) 13, 14, 15  120 000 120 000 
Sum innskutt egenkapital  120 000 120 000

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital 15  54 762 355 48 971 849
Sum opptjent egenkapital  54 762 355 48 971 849 

Sum egenkapital  57 882 355 49 091 849 

Gjeld
Avsetning for forpliktelser
Pensjonsforpliktelser 3, 5  150 000 473 140
Sum avsetning for forpliktelser   150 000 473 140 

Annen langsiktig gjeld
Leietakerinnskudd 10  2 608 050 2 608 050 
Gjeld til Lorcks stiftelse 10  10 000 000  10 000 000
Sum annen langsiktig gjeld   12 608 050 13 081 190 

Sum langsiktig gjeld   12 758 050 13 081 190 

Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld  1 625 417 1 474 221
Betalbar skatt 17 4 104 218 3 741 076 
Skyldige offentlige avgifter  785 122 919 939 
Utbytte 15 2 900 000 2 600 000 
Annen kortsiktig gjeld  11 4 048 062 3 869 727 
Sum kortsiktig gjeld   13 462 819 12 604 963 

Sum gjeld  26 220 869 25 686 153 

Sum egenkapital og gjeld  81 103 224 74 778 002 

Balanse pr. 31. desember 2015 A/S  STORTINGSGATEN 28

Runar Gjerald   Hans K Draagen  Tore Staver
Styrets leder   Styrets nestleder  Styremedlem

Mona Flemmen   Peter Andreas Knudsen  Erik Bern

Styremedlem          Styremedlem   Styremedlem

Oslo 12. mars 2015

Ole Fjelldal
Daglig leder
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Noter 2015 A/S STORTINGSGATEN 28

Regnskapsprinsipper

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

Salgsinntekter

Inntektsføring ved utleie av lokaler er i takt med periode for utleie og salg av varer skjer på 
leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etter hvert som de leveres.

Klassifisering og vurdering av balanseposter

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som knytter seg til felleskostnader og vare-
kretsløpet. For andre poster enn kundefordringer omfattes poster som forfaller til betaling 
innen ett år etter transaksjonsdagen. Anleggsmidler er eiendeler bestemt til varig eie og 
bruk. Langsiktig gjeld er gjeld som forfaller senere enn ett år etter transaksjonsdagen.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balan-
seføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost. Varige anleggsmidler avskrives etter en fornuftig 
avskrivningsplan. Anleggsmidlene nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes 
å være forbigående. Langsiktig gjeld med unntak av andre avsetninger balanseføres til nomi-
nelt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer

Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for 
avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av 
de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avset-
ning for å dekke antatt tap.

Varebeholdninger

Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost etter FIFO- prinsippet og 
virkelig verdi.

Varige driftsmidler

Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlenes levetid dersom de har 
antatt levetid over 3 år og har en kostpris som overstiger kr 15.000. Direkte vedlikehold av 
driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedrin-
ger tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet.

Forøvrig er følgende regnskapsprinsipper anvendt:

FIFO-metoden for tilordning av anskaffelseskost for ombyttbare finansielle eiendeler, laveste 
verdis prinsipp for markedsbaserte finansielle omløpsmidler, forsikret pensjonsforpliktelse er 
ikke balanseført - kostnaden er lik premien, leieavtaler er ikke balanseført.

Skatt

Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i 
utsatt skatt. Utsatt skatt er beregnet med 25% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som 
eksisterer mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig under-
skudd til fremføring ved utgangen av regnskapsåret.
Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan rever-
sere i samme periode er utlignet og skattevirkningen er beregnet på nettogrunnlaget.
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Note 1 - Spesifikasjon av varige driftsmidler
Spesifikasjon varige driftsmidler  Bygning og annen Drift/løsøre
 Tomter fast eiendom inventar o.l Sum
Anskaffelseskost 1.1.2015  3 372 968  59 300 973 15 574 679  78 248 620
Tilgang i året  0  0  67 350   67 350
Avgang i året  0  0  (10 838 700)  (10 838 700)
Anskaffelseskost 31.12.2015  3 372 968  59 300 973  4 803 329  67 477 270

Avskr., nedskr. og rev. nedskr 1.1. 2015  (20 549 404) (12 329 557) (32 878 961)
Akkumulerte avskr. 31.12.2015  (22 234 986)  (2 056 079)  (24 291 065)
Balanseført verdi pr. 31.12.2015 3 372 968  37 065 987 2 747 250  43 183 205

Årets avskrivninger  (1 685 582)  (565 222)  (2 250 804)
Økonomisk levetid   0,0 - 50,0 år  0,0 - 10,0 år
Avskrivningsplan: Lineær  0 - 20% 0 - 33,33% 

Note 2 - Spesifikasjon av immaterielle eiendeler
 Spesifikasjon immaterielle eiendeler 
  Hjemmeside
Anskaffelseskost 1.1.2015  89 717
Tilgang i året   0
Avgang i året   0
Anskaffelsest 31.12.2015   89 717

Avskr., nedskr. og rev. nedskr 01.01.2015  (29 898)
Akkumulerte avskr. 31.12.2015  (59 808)
Balanseført verdi pr. 31.12.2015   29 909

Årets avskrivninger  (29 910)
Økonomisk levetid   3,0 år
Avskrivningsplan: Lineær   33,33 %

Note 3 - Lønnskostnader etc
Spesifikasjon av lønnskostnader 2014 2013
Lønn  4 874 600  4 565 570
Arbeidsgiveravgift  890 216 1 007 115
Pensjonskostnader  229 958 924 700
Andre relaterte ytelser / Refusjoner  833 202 950 710
Sum  6 827 977 7 448 095 
Foretaket har sysselsatt 9,1 årsverk i regnskapsåret.

Note 4 - Ytelse til ledende personer
Type ytelse Daglig Ieder Styret
Lønn  893 376 407 238
Pensjonspremie 168 634
Annen godtgjørelse 24 075 

Det er ikke ytet lån eller sikkerhetsstillelser til ledende personer eller styret.
Daglig leder har en avtale om bonus i størrelsesorden 2 ganger månedslønn ved oppfyllelse av gitte kriterier.
Ebcon AS - hvor Erik Bern, styremedlem er daglig leder, selskapet fått utbetalt netto kr.112 350 for
konsulentoppdrag for 2015.
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Note 5 - Obligatorisk tjenestepensjon m.v.
Obligatorisk tjenestepensjon

Foretaket er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepen-
sjon, og har etablert pensjonsordning som tilfredstiller kravene i loven.

Selskapet har pensjonsforpliktelser over driften som relaterer seg til 2 tidligere ansatte 
personer. Utbetalinger i 2015 var på kr.35 456. De udekkede forpliktelsene, beregnet etter 
forsikringstekniske prinsipper og kapitalisert til nåverdi med diskonteringsrente 3,9 %, belø-
per seg til kr.150 000 (kr.285 000).

Pensjonsforpliktelsene for de ansatte er dekket ved en kollektiv ytelsesbasert pensjonsord-
ning som omfatter alle ansatte. Forpliktelsen er ikke balanseført og betalt årlig premie anses 
som årets pensjonskostnad. Årets pensjonspremie er kr.194 502.

Pensjonspremiefondet, som ikke er balanseført, framkommer slik:
 2015 2014
Akkumulerte tilleggsinnbetalinger pr. 01.01. 1 564 582 1 047 697
A konto renter   33 358
Tilbakeføring premie og omkostn og avregn. fritak 74 617 337 965
Godskrevet uførepensjon 120 004 124 256
Overskudd på avkastning 120 035 21 3060
Dekning fra fond  711 588 0
Akkumulerte tilleggsinnbetalinger pr 31.12.   1 167 650 1 564 582

Note 6 - Revisjonshonorar
Revisjon og andre tjenester
Kostnadsført revisjonshonorar for 2015 utgjør kr 178 401. 
Honorar for annen bistand utgjør kr 682 10

Note 7 - Kundefordringer
Kundefordringer er vurdert til pålydende, nedskrevet med forventet tap på fordringer. 
Det er ikke tapsført kundefordringer i løpet av 2015.

Spesifikasjon kundefordringer 2015 2014
Kundefordringer til pålydende 959 029 358 297
Avsatt til dekning av usikre fordringer  
Netto oppførte kundefordringer 959 029 358 297

Note 8 - Bankinnskudd
I posten for bankinnskudd inngår egen konto for bundne skattetrekksmidler med kr 509 693. 
Skyldig skattetrekk er kr 275 576. 

Note 9 - Langsiktig fordring
Fordring
Spesifikasjon  2015
Fordringer med forfall senere enn 1 år  57 000



24

Note 10 - Gjeld sikret ved pant

Spesifikasjon gjeld 2015  2014
Leiebeboerinnskudd nybygg Odd Fellow hjemmet 2 608 050 2 608 050
Gjeld til Lorcks stiftelse nybygg 10 000 000 10 000 000
Sum 12 608 050 12 608 050 

Det er ikke avtalt forfall på gjeld til Lorcks stiftelse mer enn fem år etter regnskapsårets 
utgang. Rentekostnad
Lorcks stiftelese beløper seg i 2015 til kr. 300 000.
Forfall på leieboerinnskudd er knyttet til leieforholdets opphør. Det kan påregnes at en 
vesentlig andel av denne gjelden vil forfalle mer enn fem år etter regnskapsårets utgang.

Balanseført verdi av pant    26 587 574 26 587 574

Note 11 - Gjeld til aksjonærer
 2015 2014
Kortsiktig gjeld til aksjonærer 85 416 351 376

Note 12 - Gave fra Lorcks Stiftelse
I posten annen driftsinntekt inngår en gave fra Lorscks Stiftelse på kr. 200 000. Gaven er gitt i 
forbindelse med bygging av nye balkonger i Folke Bernadottes vei 45.

Note 13 - Aksjekapital
Foretaket har 800 aksjer, pålydende kr 150,00 noe som gir en samlet aksjekapital på kr 120 000.
Foretaket har én aksjeklasse.
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Note 14 - Aksjonærer
Foretakets aksjonærer pr 31.12. 2015
Foretaket har 20 aksjonærer.
Aksjonærens navn  Antall aksjer  Eierandel
ODD FELLOW LOGE NR 20 FRIDTJOF NANSEN 40  5,00%

ODD FELLOW LOGE NR. 22 THOMAS WILDEY 40  5,00%

ODD FELLOW LOGE NR. 1 NORVEGIA 40  5,00%

ODD FELLOW LOGE NR. 10 ST. HALLVARD 40  5,00%

ODD FELLOW LOGE NR. 132 ALBERT SCHWEITZER 40  5,00%

ODD FELLOW LOGE NR. 136 MILLENNIUM 40  5,00%

ODD FELLOW LOGE NR. 139 KONG HAAKON 40  5,00%

ODD FELLOW LOGE NR. 2 EIDSVOLD 40  5,00%

ODD FELLOW LOGE NR. 32 VIKEN  40  5,00%

ODD FELLOW LOGE NR. 56 JOHAN MIDDELTHON 40  5,00%

REBEKKALOGE NR 130 DRÅPEN 40 5,00%

REBEKKALOGE NR. 1 SCT. A  SUNNIVA 40  5,00%

REBEKKALOGE NR. 102 CONSTANTIA 40  5,00%

REBEKKALOGE NR. 18 RAGNHILD  40  5,00%

REBEKKALOGE NR. 2 URANIA  40  5,00%

REBEKKALOGE NR. 25 IRENE  40  5,00%

REBEKKALOGE NR. 47 VICTORIA  40  5,00%

REBEKKALOGE NR. 65 TERESA 40  5,00%

REBEKKALOGE NR. 85 REGNBUEN 40  5,00%

REBEKKALOGE NR. 9 CARITAS  40  5,00%
SUM 800  100,00%

Note 15 - Egenkapital
Spesifikasjon egenkapital Aksjekapital  Annen EK Sum
Egenkapital 01.01.2015 120 000  48 971 850  49 091 850
Årets resultat  8 690 505 8 690 505
Avsatt utbytte  (2 600 000) (2 600 000)
Egenkapital 31.12.2015  120 000 54 762 355 54 882 355
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Note 16 - Midlertidige forskjeller - Utsatt skatt/skattefordel
Utsatt skatt/utsatt skattefordel i balansen avsettes på grunnlag av forskjeller mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier i henhold til norsk regnskapsstandard for 
skatt. Midlertidige skatteøkende og skattereduserende forskjeller som kan utlignes er 
nettoført.

Midlertidige forskjeller knyttet til: 01.01.2015 31.12.2015 Endring
Anleggsmidler (3 722 131) (4 458 453) 736 322
Omløpsmidler 868 2 242 (1 374)
Kortsiktig gjeld  (30 000) 30 000
Andre forskjeller (473 140) (150 000) (323 140)
Sum midlertidige forskjeller (4 194 403) (4 636 211) (441 808)
Utsatt skattefordel 31.12.15. basert på 25% (1 132 489) (1 159 053) (26 564)

Note 17 - Skatt

Grunnlag for beregning av skatt 2015 2014
Ordinært resultat før skattekostnad 12 768 159 11 999 427
+/- Permanente forskjeller 1 990 840 1 905 833
+/- Årets endring i midlertidige forskjeller 441 808 (49 423)
Sum årets skattegrunnlag 15 200 807 2 802 748

Betalbar inntektsskatt for selskapet basert på 27% 4 104 218 3 741 076
Sum 4 104 218 3 741 076
+/- Endring i utsatt skatt 27 % (119 288) 13 344
+/- Endring i utsatt skatt effekt endret skattesats 25 % 92 724
Skattekostnad i resultatregnskapet 4 077 654 3 754 420

Betaltbar skatt i skattekostnad 4 104 218 3 741 076

Betaltbar skatt i balanse 4 104 218 3 741 076

Det er ved skatteberegningen hensyntatt en ikke fradragsberettiget post, kr 1 954 211, som 
vedrører gave til Storlogen med kr.1 150 000 og en beregnet fordel ved rimelig leie av  
lokaler sett i forhold til markedsleienivået for tilsvarende leieobjekter.
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Kontrollkomiteens årsberetning for 2015
Kontrollkomiteen har i perioden etter ordinær generalforsamling 24. april 2015 bestått av:

• Leder:  Lise Pålvang 
• Medlem:  Lars Øivind Stenersen 
• Medlem:  Geir-Ove Berg
• Varamedlem:  May Kirkerud 

Grunnlag

Arbeidsinstruks for kontrollkomiteen, godkjent av generalforsamlingen den 23. april 2004, er 
grunnlaget for komiteens arbeid. Da selskapets vedtekter har endret seg frem til idag inne-
holder instruksen en referansefeil. Kontrollkomiteen vil derfor fremlegge en revidert utgave 
av instruksen for Generalforsamlingen i april 2016 for godkjennelse. 

Komiteens arbeid i perioden

Komiteen avholder møte i forkant av hvert styremøte, hvorfra det foreligger protokoller. I 
tillegg er det utvekslet synspunkter på e-post og telefon i perioden. 

Videre har komiteen vært representert på samtlige styremøter i selskapet, og i noen tilfeller 
på både arbeidsmøter- og seminar.

Komiteen mottar alle saksdokumenter til styremøtene og endelige signerte protokoller i 
etterkant. Selskapet arkiverer sine formelle dokumenter på en forsvarlig måte og komiteen 
har god nytte av dataverktøy som blir benyttet. Komiteen mener derfor å ha et solid grunn-
lag for å kunne utføre sin kontrollfunksjon. 

Den planlagte rehabilitering av AS Stortingsgaten 28 blir godt ivaretatt av styrets Prosjektad-
ministrasjon, og kontrollkomiteen registrerer med tilfredshet det arbeid styret fortsetter med 
å involvere selskapets aksjonærer i denne planlagte rehabilitering.  

Selskapets utleieareal er fullt utleid og representerer god inntekt for selskapet.

Kontrollkomiteen anser eiendomsdrift og vedlikehold blir godt ivaretatt iht. vedtatte planer. 

Økonomi

Kontrollkomiteen har ingen merknader til det fremlagte regnskap for 2015.  Komiteen tiltrer 
revisors beretning.

Oslo, den 10.mars 2016

Lise Pålvang                  Lars Øivind Stenersen  Geir-Ove Berg
     Leder           Medlem     Medlem
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AS Stortingsgaten 28

Arbeidsinstruks for Kontrollkomiteen i AS Stortingsgaten 28
(Godkjent av Generalforsamlingen 29. april 2016)

Kontrollkomiteens arbeid er regulert i selskapets vedtekter § 7.

1. Formål
Kontrollkomiteen skal føre tilsyn med at AS Stortingsgaten 28 arbeider på en hensiktsmessig 
og betryggende måte i samsvar med lover og forskrifter, vedtekter og retningslinjer fastsatt 
av generalforsamlingen.

2. Medlemmer
Komiteens leder, to medlemmer og varamedlem velges av Generalforsamlingen og skal bestå 
av tre medlemmer og ett varamedlem. Ordinært gjelder valget for to år. Ett år trer leder og 
vararepresentant ut, neste år to medlemmer. Av hensyn til kontinuitet kan gjenvalg foretas 
inntil to ganger. 

3. Omfang og oppgaver
For å ivareta de formål som er beskrevet i pkt.1 skal komiteen regelmessig gjennomgå styre-
protokoller og i nødvendig utstrekning undersøke annen dokumentasjon og annen relevant 
korrespondanse.

Komiteen skal forvisse seg om at styret og daglig leder benytter betryggende og effektive 
styrings- og kontrollsystemer som løpende gir god nok oversikt over foretakets risikoekspo-
nering og til enhver tid gir regnskapsmessig oversikt over driften.

Komiteen skal forvisse seg om at styret til enhver tid har kontroll, og at styret iverksetter 
nødvendige tiltak for å begrense vesentlige taps- og omdømme risikoer.

Komiteen skal påse at styret følger opp sine beslutninger og påse at revisors anmerkninger 
blir forsvarlig behandlet.

For å ivareta disse oppgaver skal komiteen blant annet:
- Gjennomgå styrebeslutninger og saksdokumentasjon
- Følge med i utviklingen av sentrale nøkkeltall
- Få seg forelagt dokumentasjon av AS Stortingsgt. kontrollrutiner og gjennomføring av disse
- Ved kjøp, salg, belåning, garantistillelse og pengeanbringelse i fast eiendom, eller lån 

eller gaver, gi sin innstilling til Styret
- Gjennomgå interne revisjonsrapporter og revisors skriftlige henvendelser til foretaket

Komiteen kan foreta de undersøkelser den til enhver tid finner påkrevet.
Komiteen kan ta opp hvilket som helst spørsmål som vedrører foretakets virksomhet og  
organisering.
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Når komiteen gir skriftlige merknader til styret, skal dette protokolleres.
Styret, DL og revisor er forpliktet til å gi Komiteen alle de opplysninger som den trenger for å 
kunne utføre sitt verv.

4. Komiteens møter
Komiteen skal møte så ofte komiteens leder finner det påkrevet.  Komiteen er beslutnings-
dyktig når minst tre medlemmer er til stede.
Komiteen skal føre protokoll over sine møter, og utskrift av protokoll sendes styret. 
Komiteen kan ha observatør til stede på styremøtene.

5. Rapportering
Dersom Kontrollkomiteen får kjennskap til forsømmelser, feil eller misligheter, skal dette 
straks tas opp med styrets leder.
Komiteen avgir årlig rapport til Generalforsamlingen. 

6. Taushetsplikt
Kontrollkomiteens medlemmer har taushetsplikt.

7. Pliktbrudd
Medlem av komiteen som gjør seg skyldig i pliktbrudd eller legger for dagen at vedkom-
mende ikke er skikket til å utføre sitt verv, skal kunne avsettes av Generalforsamlingen.  Dette 
skal skje med skriftlig begrunnelse.  Vedkommende har rett til å uttale seg før Generalfor-
samlingens avgjørelse. 

8. Godtgjørelse
Generalforsamlingen fastsetter godtgjørelsen til Kontrollkomiteen.
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Vedtekter for A/S Stortingsgaten 28

Godkjent av ordinær generalforsamling 29. april 2016. 

 § 1 Selskapets navn og adresse

A/S Stortingsgaten 28 – Stortingsgt. 28, 0161 Oslo

 § 2 Formål

Selskapets formål er - ved kjøp, leie, utlån eller ved bygging og drift av fast eiendom  
å skaffe tjenlige lokaler til Odd Fellow Ordenen i Oslo, samt eie og drive seniorboliger 
fortrinnsvis for medlemmer av Odd Fellow loger og Rebekkaloger i Oslo og drive utleie av 
gårdselskapets eiendommer til beste for Odd Fellow Ordenen i Oslo. Utbytte utdeles kun til å 
dekke aksjonærenes husleieforpliktelser i A/S Stortingsgaten 28.

 § 3 Aksjekapital

A/S Stortingsgaten 28 er et selskap med aksjekapital på kr 120 000,00 - fordelt på 800
aksjer - à kr. 150,00.

 § 4 Aksjonærer

Aksjonærene skal alene være alle Odd Fellow og Rebekkaloger i Oslo med sete i Stortingsga-
ten 28. Hver loge innehar 40 aksjer.
Aksjenes omsettelighet er begrenset i det ingen aksjer kan omsettes eller på annen måte 
overdras til mer enn dens pålydende. 
Ved stiftelse av nye Odd Fellow eller Rebekkaloger av Odd Fellow Ordenen i Oslo med sete i 
Stortingsgaten 28, skal disse være berettiget til av nåværende aksjeblokk eller ved aksjeutvi-
delse å erverve aksjer på lik måte med de øvrige aksjonærer. 
Ved nedleggelse av Odd Fellow eller Rebekkaloger i Oslo med sete i Stortingsgaten 28 skal 
aksjene som eies av vedkommende loge slettes ved kapitalnedsettelse og nedsettelsesbeløpet 
tilfalle selskapet. Alternativt skal selskapet kunne velge å erverve aksjene til kurs lik aksjenes 
pålydende.
Hver aksjeeier har en stemme på Generalforsamlingen. 

 § 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er selskapets øverste myndighet.
Til Generalforsamlingen har hver Odd Fellow og Rebbekaloge anledning til å møte med tre 
representanter.
Disse velges av logene for to år av gangen med funksjonstid som logenes nemnder for øvrig. Bare 
en av disse representanter har adgang til å stemme på vegne av den loge de representerer.
Stor Sire i Den Uavhengige Norske Storloge I.O.O.F har talerett på generalforsamlingen på 
linje med aksjonærene.

a) Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen 30. april. Innkalling skjer til repre-
sentantene med 14 dagers varsel.  For innkalling gjelder forøvrig § 9. 
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b) Ekstraordinær generalforsamling avholdes når et samlet Styret finner det nødvendig, 
eller når Revisor eller aksjonærer som representerer minst en tiendedel av aksjekapi-
talen, krever det. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned 
etter at kravet er mottatt.

Møteleder velges av generalforsamlingen. Ved beslutninger kreves flertall av de avgitte stem-
mer. Står stemmetallet likt, er styreleders stemme avgjørende. Unntatt er ved valg, hvor det 
i slike tilfeller skal foretas omvalg.  Ved fortsatt stemmelikhet foretas loddtrekning.  For øvrig 
avgjøres alle beslutninger ved simpelt flertall. 

1) I ordinær generalforsamling behandles:
a) Årsmelding
b) Årsregnskap med revisors beretning.
c) Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte 

balanse.
d) Rapport fra Kontrollkomiteen.
e) Endringer av Vedtekter og Arbeidsinstrukser.
f) Fastsettelse av honorar til valgte tillitsmenn samt Revisor.
g) Innkomne forslag og Styrets egne forslag.
h)Valg av Styre, Kontrollkomité, Valgkomité og representanter til de til en hver tid 

aktuelle stiftelser.
i) Valg av revisor
j) Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

2) I ekstraordinær generalforsamling behandles kun de saker som har foranlediget 
innkallingen

 § 6 Styre

Mellom generalforsamlingene har Styret den utøvende myndighet. Styret består av inntil 
seks medlemmer med to varamedlemmer. Styret velges av Generalforsamlingen, som ved 
særskilt valg velger leder og nestleder. 
Ordinært gjelder valget for to år. Ett år trer leder, to styremedlemmer og ett varamedlem ut, 
neste år nestleder, to styremedlemmer og ett varamedlem. Gjenvalg kan foretas. 
Styret fatter sine beslutninger med simpelt flertall, og er beslutningsdyktig når fire medlem-
mer er til stede. Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Det føres protokoll fra 
møtene. 
Styret kan meddele prokura. Selskapet tegnes av styrets leder sammen med ett av styremed-
lemmene eller av tre styremedlemmer i fellesskap.
Styret ansetter daglig leder.

 § 7 Kontrollkomité

I generalforsamlingen velges en Kontrollkomité bestående av tre medlemmer og ett varamedlem. 
Leder velges ved særskilt valg.
Ordinært gjelder valget for to år. Ett år trer leder og vararepresentant ut, neste år to 
medlemmer. Gjenvalg kan foretas inntil to ganger.
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Kontrollkomiteen skal kontrollere selskapets drift og aktiviteter i henhold til den til en hver 
tid gjeldende Arbeidsinstruks. Komiteen skal påse at revisjonen utføres på en trygg måte. 
Gjennomgå årsregnskapet og revisjonsberetningen, og avgi uttalelse til Generalforsamlingen
Ved kjøp, salg, belåning, garantistillelse og pengeanbringelse i fast eiendom, lån eller gaver, 
skal komiteen gi innstilling til styret.
Komiteens leder alene, eller hele komiteen, kan innkalles til styrets møter.
Fra Komiteens forhandlinger føres protokoll som fremlegges for styret og den skal avgi årsbe-
retning til generalforsamlingen.

 § 8 Valgkomité

I generalforsamlingen velges en Valgkomité bestående av tre medlemmer og ett varamed-
lem. Leder velges ved særskilt valg.
Ordinært gjelder valget for to år. Ett år trer leder og vararepresentant ut, neste år to 
medlemmer. Gjenvalg kan foretas.
Valgkomiteen utfører sitt verv i henhold til den til en hver tid gjeldende instruks.
Valgkomiteens leder alene, eller hele komiteen, kan innkalles til styrets møter.

 §9 Elektronisk kommunikasjon, tilgjengeliggjøring av dokumenter

Selskapet kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal sende innkallinger eller gi 
meldinger, varsler, informasjon, dokumenter, underretninger og lignende til aksjeeier, 
dersom aksjeeieren uttrykkelig har godtatt dette, jfr Aksjeloven § 18-5.

Når dokumenter i saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for 
aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke aksjelovens krav om at dokumentene 
skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller 
vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Innkalling til generalforsamling skal opplyse 
om internettadressen og annen informasjon aksjeeierne må ha for å få tilgang til dokumen-
tene på selskapets internettsider samt informasjon om hvor aksjeeierne kan henvende seg 
for å få tilsendt dokumentene hvis de krever det. 
        

 § 10 Endringer av Vedtekter og Arbeidsinstrukser

Endringer av Vedtekter og Arbeidsinstrukser avgjøres ved 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
Stor Sire i Den Uavhengige Norske Storloge I.O.O.F har rett til å uttale seg om forslag til 
vedtektsendringer. Eventuelle uttalelser fra Stor Sire skal vedlegges innkallingen til general-
forsamling.
Endringsforslag skal være styret i hende senest 2 måneder før generalforsamlingen. Styret 
skal forelegge endringsforslag for Stor Sire til eventuell uttalelse senest 1 måned før general-
forsamlingen. 
Alle vedtektsendringer må godkjennes av Stor Sire –   jf § 7 i lov for loger 
Endringsforslag skal være styret i hende senest 2 måneder før generalforsamlingen

 § 11 Oppløsning av selskapet

I tilfelle oppløsning av selskapet skal mulige midler som blir tilbake etter at aksjonærene 
er tilbakebetalt aksjenes pålydende beløp, anvendes i Odd Fellow Ordens interesse etter 
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bestemmelse av den oppløsende generalforsamling med 2/3 flertall av den samledes aksje-
kapital. Og vedtaket godkjent av Stor Sire – jf. § 7 i lov for loger.
 

 § 12 Aksjelovens bestemmelser

Ut over innholdet i de paragrafer som er tatt inn i disse Vedtekter gjelder aksjelovens 
bestemmelser (LOV 1997-06-13 nr. 44: Lov om aksjeselskaper).

Erstatter vedtekter av: 5.5.1972, 9.12.1981, 23.4.1982, 28.4.1984, 16.10.1987, 29.4.1988, 
23.4.1993, 26.4.1996, 18.4.1999, 28.4.2000, 27.4.2001, 19.4.2002, 28.04.2006, 23.04.2010. 
29.04.2011, 28.04.2012, 20.11.2014, 24.04.2015.
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Til Generalforsamlingen i A/S Stortingsgaten 28.

Vedteksendringsforslag

I forbindelse med at styret i A/S Stortingsgaten 28 har fremmet endringsforslag i vedtektene 
til generalforsamlingen i A/S Stortingsgaten 28, har jeg følgende kommentarer.

De foreslåtte endringer er for å bringe selskapets vedtekter i tråd med aksjelovens bestem-
melser og derigjennom avklare forholdet mellom Storlogens og Stor Sires myndighet og 
Generalforsamlingen for A/S Stortingsgaten 28.

Etter min forståelse er dette en vedtektsendring som er nødvendig opp mot aksjelovens 
bestemmelser og jeg tiltrer styrets anbefaling om endring av vedtektene for A/S Stortingsga-
ten 28. 

Storlogens lovnevnd har igangsatt et arbeid med henblikk på en gjenomgang av Lov for loger 
§ 16-8 og mønstervedtektene for Ordenshus for å sikre at disse reguleringer er i tråd med 
aksjeloven.

Jeg ser imidlertid et behov for gjennom en avtale å avklare forholdet mellom Storlogen og 
A/S Stortingsgaten 28.  Jeg anmoder derfor generalforsamlingen om at de ber styret i A/S 
Stortingsgaten 28 om å utarbeide en avtale på vegne av aksjonærene som regulerer forhol-
det mellom Storlogen og A/S Stortingsgaten 28.

Med hilsen

Morten Buan
Stor Sire
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Vedtekter for A/S Stortingsgaten 28

Godkjent av ordinær generalforsamling 24. april 2015. Erstatter vedtekter av 20 
november 2014.

 § 1 Selskapets navn og adresse

A/S Stortingsgaten 28 – Stortingsgt. 28, 0161 Oslo

 § 2 Formål

Selskapets formål er - ved kjøp, leie, utlån eller ved bygging og drift av fast eiendom  
å skaffe tjenlige lokaler til Odd Fellow Ordenen i Oslo, samt eie og drive seniorboliger 
fortrinnsvis
for medlemmer av Odd Fellow loger og Rebekkaloger i Oslo og drive utleie av gårdselska-
pets eiendommer til beste for Odd Fellow Ordenen i Oslo.  Utbytte utdeles kun til å dekke 
aksjonærenes husleieforpliktelser i A/S Stortingsgaten 28.

 § 3 Aksjekapital

A/S Stortingsgaten. 28 er et selskap med aksjekapital på kr 120 000,00 - fordelt på 800
aksjer - à kr. 150,00.

 § 4 Aksjonærer

Aksjonærene skal alene være alle Odd Fellow og Rebekkaloger i Oslo med sete i Stortingsga-
ten 28.. Hver loge innehar 40 aksjer.
Aksjenes omsettelighet er begrenset i det ingen aksjer kan omsettes eller på annen måte 
overdras til mer enn dens pålydende. 
Ved stiftelse av nye Odd Fellow eller Rebekkaloger av Odd Fellow Ordenen i Oslo med sete i 
Stortingsgaten 28, skal disse være berettiget til av nåværende aksjeblokk eller ved aksjeutvi-
delse å erverve aksjer på lik måte med de øvrige aksjonærer. 
Hver aksjeeier har en stemme på Generalforsamlingen. 

 § 5 Generalforsamling

Generalforsamlingen er gårdselskapets øverste myndighet.
Til Generalforsamlingen har hver Odd Fellow og Rebbekaloge anledning til å møte med tre 
representanter.
Disse velges av logene for to år av gangen med funksjonstid som logenes nemnder for øvrig. Bare 
en av disse representanter har adgang til å stemme på vegne av den loge de representerer.

a) Ordinær generalforsamling avholdes hvert år innen 30. april. Innkalling skjer til repre-
sentantene med 14 dagers varsel.  For innkalling gjelder forøvrig § 9. 

b) Ekstraordinær generalforsamling avholdes når et samlet Styret finner det nødvendig, 
eller når Revisor eller aksjonærer som representerer minst en tiendedel av aksjekapi-
talen, krever det. Styret skal sørge for at generalforsamlingen holdes innen en måned 
etter at kravet er mottatt.



39

Møteleder velges av generalforsamlingen. Ved beslutninger kreves flertall av de avgitte stem-
mer. Står stemmetallet likt, er styreleders stemme avgjørende. Unntatt er ved valg, hvor det 
i slike tilfeller skal foretas omvalg.  Ved fortsatt stemmelikhet foretas loddtrekning. For øvrig 
avgjøres alle beslutninger ved simpelt flertall. 

1) I ordinær generalforsamling behandles:
a) Årsmelding
b) Årsregnskap med revisors beretning.
c) Anvendelse av overskudd eller dekning av underskudd i henhold til den fastsatte 

balanse.
d) Rapport fra Kontrollkomiteen.
e) Endringer av Vedtekter og Arbeidsinstrukser.
f) Fastsettelse av honorar til valgte tillitsmenn samt Revisor.
g) Innkomne forslag og Styrets egne forslag.
h)Valg av Styre, Kontrollkomité, Valgkomité og representanter til de til en hver tid 

aktuelle stiftelser.
i) Valg av revisor
j) Andre saker som i henhold til lov eller vedtekter hører under generalforsamlingen.

2) I ekstraordinær generalforsamling behandles kun de saker som har foranlediget 
innkallingen

 § 6 Styre

Mellom generalforsamlingene har Styret den utøvende myndighet. Styret består av inntil 
seks medlemmer med to varamedlemmer. Styret velges av Generalforsamlingen, som ved 
særskilt valg velger leder og nestleder.      
Ordinært gjelder valget for to år. Ett år trer leder, to styremedlemmer og ett varamedlem ut, 
neste år nestleder, to styremedlemmer og ett varamedlem. Gjenvalg kan foretas. 
Styret fatter sine beslutninger med simpelt flertall, og er beslutningsdyktig når fire medlem-
mer er til stede.  Ved stemmelikhet er møteleders stemme avgjørende. Det føres protokoll 
fra møtene. 
Styret kan meddele prokura. Selskapet tegnes av styrets leder sammen med ett av styremed-
lemmene eller av tre styremedlemmer i fellesskap.
Styret ansetter daglig leder.

 § 7 Kontrollkomité

I generalforsamlingen velges en Kontrollkomité bestående av tre medlemmer og ett vara-
medlem. Leder velges ved særskilt valg.
Ordinært gjelder valget for to år. Ett år trer leder og vararepresentant ut, neste år to 
medlemmer. Gjenvalg kan foretas.
Kontrollkomiteen skal kontrollere selskapets drift og aktiviteter i henhold til den til en hver 
tid gjeldende Arbeidsinstruks. Komiteen skal påse at revisjonen utføres på en trygg måte. 
Gjennomgå årsregnskapet og revisjonsberetningen, og avgi uttalelse til Generalforsamlingen
Ved kjøp, salg, belåning, garantistillelse og pengeanbringelse i fast eiendom, lån eller gaver, 
skal komiteen gi innstilling til styret.
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Komiteens leder alene, eller hele komiteen, kan innkalles til styrets møter.
Fra Komiteens forhandlinger føres protokoll som fremlegges for styret og den skal avgi årsbe-
retning til generalforsamlingen.

 § 8 Valgkomité

I generalforsamlingen velges en Valgkomité bestående av tre medlemmer og ett varamed-
lem. Leder velges ved særskilt valg. 
Ordinært gjelder valget for to år. Ett år trer leder og vararepresentant ut, neste år to 
medlemmer. Gjenvalg kan foretas.
Valgkomiteen utfører sitt verv i henhold til den til en hver tid gjeldende instruks.
Valgkomiteens leder alene, eller hele komiteen, kan innkalles til styrets møter.

 § 9 Elektronisk kommunikasjon, tilgjengeliggjøring av dokumenter

Selskapet kan bruke elektronisk kommunikasjon når det skal sende innkallinger eller gi 
meldinger, varsler, informasjon, dokumenter, underretninger og lignende til aksjeeier, 
dersom aksjeeieren uttrykkelig har godtatt dette, jfr Aksjeloven § 18-5.

Når dokumenter i saker som skal behandles på generalforsamlingen er gjort tilgjengelige for 
aksjeeierne på selskapets internettsider, gjelder ikke aksjelovens krav om at dokumentene 
skal sendes til aksjeeierne. Dette gjelder også dokumenter som etter lov skal inntas i eller 
vedlegges innkallingen til generalforsamlingen. Innkalling til generalforsamling skal opplyse 
om internettadressen og annen informasjon aksjeeierne må ha for å få tilgang til dokumen-
tene på selskapets internettsider samt informasjon om hvor aksjeeierne kan henvende seg 
for å få tilsendt dokumentene hvis de krever det. 

 § 10 Endringer av Vedtekter og Arbeidsinstrukser

Endringer av Vedtekter og Arbeidsinstrukser avgjøres ved 2/3 flertall av de avgitte stemmer. 
Alle vedtektsendringer må godkjennes av Stor Sire –   jf § 7 i lov for loger 
Endringsforslag skal være styret i hende senest 2 måneder før generalforsamlingen

 § 11 Oppløsning av selskapet

I tilfelle oppløsning av selskapet skal mulige midler som blir tilbake etter at aksjonærene er 
tilbakebetalt aksjenes pålydende beløp, anvendes i Odd Fellow Ordenens interesse etter 
bestemmelse av den oppløsende generalforsamling med 2/3 flertall av den samledes aksje-
kapital, og vedtaket godkjent av Stor Sire – jf. § 7 i lov for loger.

 § 12 Aksjelovens bestemmelser

Ut over innholdet i de paragrafer som er tatt inn i disse Vedtekter gjelder aksjelovens 
bestemmelser LOV 1997-06-13 nr. 44: Lov om aksjeselskaper).

Erstatter vedtekter av: 5.5.1972, 9.12.1981,23.4.1982, 28.4.1984, 16.10.1987, 29.4.1988, 
23.4.1993, 26.4.1996, 18.4.1999, 28.4.2000, 27.4.2001, 19.4.2002, 28.04.2006, 23.04.2010. 
29.04.2011, 28.04.2012, 20.11.2014.
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Sak 11 C. Styret forslag til gave til Den Uavhengige Norske Storloge

Styret foreslår for generalforsamlingen å fatte følgende vedtak :
Generalforsamlingen gir, med hjemmel i Aksjeloven § 8-6, som gave til Den Uavhengige 
Norske Storloge følgende beløp : Kr 1 954 211

Beløpet framkommer ut fra følgende oppsett: 

Gave utbetalt 1 150 000
Markedsmessig merleie (ikke betalt) 2015 815 000
Felleskostnader 439 211
Betalt leie - 400 000
Betaltfelleskostander -50 000
Total gave Storlogen 1 954 211
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Stortingsgaten 28: Ingen
Utdannelse:  Spesialsykepleier, Psykiatri
Yrkeserfaring:  Oversykepleier, Lovisenberg sykehus
   Mange relevant verv knyttet til eget fagområde
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Sak 13. Valg av medlemmer til valgkomiteen
Ihht til vedtak i styremøte 10. desember 2015 i sak 10 innstiller styret som følger:

På valg 2016   Periode  Forslag Periode
Leder Jorunn Korsvik  2016/2018  Gjenvalg 2016/2018
Vara Beate Enger  2016/2018  Gjenvalg 2016/2018

Ikke på valg 2016
Morten Godager  2015/2017
Bjørn Delbæk   2015/2017  

Sak 14. Valg av revisor
Styret innstiller til generalforsamlinger å gjenvelge BDO AS som selskapets revisor.

For styret i
A/S Stortingsgaten 28

Ole Fjelldal
Daglig leder
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