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Styrets beretning 2019 
Etter årsmøtet 18. juni 2019 har følgende styre fungert: 

Styreleder: Arne Bardalen. Styremedlemmer: Idunn Myklebust (nestleder), Ola Westengen, Christian 

Bull, Kjersti Aas, Siri O. Kvalø (ansattes representant), Hege Skarrud (Spire). Varamedlemmer: Lars 

Fredrik Stuve, Maria Moe. 

Virksomhetens art 

Utviklingsfondet er en uavhengig miljø- og utviklingsorganisasjon som jobber for å bekjempe sult og 

fattigdom i utviklingsland. Utviklingsfondet støtter hvert år over en halv million mennesker på 

landsbygda i Afrika, Asia og Mellom-Amerika gjennom vårt arbeid med å styrke matsikkerhet, 

motstandskraft mot klimaendringer og marginalisering.  

Utviklingsfondet har særlig kompetanse med å støtte små-brukere og lokalsamfunn på landsbygda 

med å tilpasse matproduksjonen og forvaltning av lokale naturressurser til klimaendringene. En 

sentral metode er å støtte lokalsamfunn til å analysere sin sårbarhet for klimaendringer, legge planer 

og iverksette tiltak for å motvirke disse endringene. En annen er å styrke mangfoldet i den lokale 

matproduksjonen gjennom blant annet etablering av frøbanker. Det er også sentralt å øke fattige 

bønders levekår ved å øke matproduksjonen, og styrke deres inntekter og økonomiske bærekraft. For 

å oppnå dette støttes småbøndenes mulighet for å organisere seg bedre, øke og trygge 

markedsadgangen for sine produkter og adgang til nok og næringsrik mat.   

I Norge arbeider vi for å skape økt interesse og engasjement for miljø- og utviklingsspørsmål, særlig 

med tanke på småskala landbruk, matsikkerhet, klimaendringer og biologisk mangfold.  

Utviklingsfondet ble stiftet som egen organisasjon i 1978 og er en av få organisasjoner i Norge som 

kombinerer utvikling, klima, biologisk mangfold og påvirkningsarbeid i bistandsarbeidet. 

Virksomheten finansieres av midler hovedsakelig fra offentlige og private givere i Norge, men har 

også noe støtte fra utenlandske givere. 

 

I tillegg til kontoret i Mariboes gate i Oslo, har Utviklingsfondet landkontorer i Addis Abeba, Etiopia, i 

Lilongwe, Malawi og i Hargeisa, Somalia. 

 
Organisasjonens fremtidige utvikling 
 
Våren 2020 ble for Utviklingsfondet preget av corona og de restriksjoner som fulgte av 

smittesituasjonen, både i Norge, ved våre landkontorer i Etiopia, Somalia og Malawi og programland 

forøvrig. Dette ved at det meste av reisingen for oppfølging av lokale partneres arbeid opphørte og 

kommunikasjonen måtte skje digitalt. Samtidig har dette knyttet alle ansatte både i Norge og ved 

landkontorene tettere sammen. Utestasjonert personell har oppholdt seg i Norge i denne perioden. 

Innsamlingsarbeidet måtte organiseres på annen måte og Utviklingsfondet satset på å spre 

informasjon om koronasituasjonen i Utviklingsfondets programland. Foreløpig er det uklart hvordan 

korona vil påvirke innsamlingsarbeidet året sett under ett. 
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Utviklingsfondet beholder de tilskudd som det tidligere er gitt tilsagn om. I tillegg omfattes 

organisasjonen av unntak for egenandel for tilskudd fra Norad i 2020. I og med forbruket av 

programmidler er grunnlaget for administrasjonstilskudd, må det påregnes at driftsinntekten 

redusertes dersom situasjonen vedvarer og det blir vanskelig å gjennomføre aktivitetene i 

programlandene.  

 

Så langt har organisasjonen i liten grad hatt ekstra kostnader knyttet til korona-pandemien. 

 

Finansiell risiko 

Utviklingsfondet anses ikke å ha finansiell markedsrisiko i og med organisasjonen ikke har 

markedsbaserte plasseringer.  

 Utviklingsfondets fordringer består av ubrukte midler i utland og står på lokale bankkonti i 

programlandene. Midlene verdsettes etter kurs mot lokal valuta per 31.12. Det ansees som en 

middels risiko knyttet til ubrukte midler knyttet til beregning av verdien av disse, mulige hendelser i 

programland som gjør det vanskelig å få midlene tilbakebetalt og eventuelt mislighold av midler. 

 
Styremøter 

Det ble avholdt seks styremøter i 2019, i tillegg til et todagers styreseminar i oktober. Styret 

behandlet til sammen 53 saker. 

Fortsatt drift 

I årsregnskapet er forutsetningen om fortsatt drift lagt til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke 

er forhold som tilsier noe annet. 

Arbeidsmiljø og ansatte 

Ved utgangen av 2019 var det 18 ansatte ved hovedkontoret i Oslo, med til sammen 15,5 årsverk. 

Det var 22 ansatte ved kontoret i Etiopia, 6 ansatte ved kontoret i Malawi, 5 ansatt i Somalia og 1 

ansatt i Nepal. I starten av 2019 var alle ansatte samlet i Addis Abeba for første gang for å styrke 

samarbeidet i organisasjonen. I november gjennomførte organisasjonen for første gang en 

medarbeiderundersøkelse som også inkluderte ansatte ved landkontorene, som ble fulgt opp av 

HMS-planer ved hvert kontor. Sykefraværet blant de ansatte i Oslo i 2019 var på 2,35%, en nedgang 

på 5,4% sammenlignet med 2018. Det har ikke forekommet vesentlige skader, ulykker eller 

sykefravær som følge av arbeidsmiljøet i 2019. 

 

Samfunnsansvar 

Utviklingsfondet fokuserer på å unngå forskjellsbehandling på bakgrunn av etnisitet og / eller kjønn, 

og har arbeidet mot diskriminering som en del av vårt personalarbeid. Ved årsskiftet bestod staben i 

Oslo av 15 kvinner og 3 menn, hvor 3 ansatte hadde minoritetsbakgrunn. Ved landkontorene var det 

14 kvinner og 20 menn. Ledergruppen bestod av 2 kvinner og 2 menn. Blant styrets medlemmer var 

det 4 kvinner og 3 menn. 

Utviklingsfondet har utviklet egne etiske retningslinjer som også omfatter anti-korrupsjonsarbeid og 

retningslinjer for behandling av seksuell trakassering. For å holde disse i hevd holdes jevnlig 

seminarer og opplæring for ansatte og partnere. 
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Miljørapportering 

Organisasjonens aktivitet og kontordrift gjennomføres på en mest mulig miljøvennlig og 

ressursøkonomisk måte. Utviklingsfondets virksomhet belaster ikke miljøet utover nødvendig 

transport. Den største miljøbelastningen er flyreiser i forbindelse med helt nødvendig oppfølging av 

prosjektvirksomheten fra hovedkontoret i Oslo og landkontorene. Reisevirksomheten holdes på et 

lavest mulig nivå, og var nedadgående fra 2018 til 2019. Utviklingsfondet vil jobbe systematisk i 

årene som kommer med å bli en klimanøytral organisasjon.  

 

Årsregnskap 

Aktivitetsregnskapet er gjort opp med et negativt aktivitetsresultat på kr 1.119.364. Midlene dekkes 

fra formålskapital med interne restriksjoner med kr 700.520, annen formålskapital med kr 483.207. 

Samtidig settes kr 64.363 av til formålskapital med eksterne restriksjoner, disse er innbetalinger for 

Utviklingsinvestor som ikke er benyttet til formålet per 31.12.2019. 

 

Oslo, 19. august 2020 

 

 

 

______________________________     ________________________ 

Arne Bardalen        Idunn Myklebust 

Styreleder        Nestleder 

 

 

 

______________________________     ________________________ 

Ola Westengen        Kjersti Aas 

Styremedlem        Styremedlem 

 

 

 

______________________________     ________________________ 

Christian Bull        Julie Rødje  

Styremedlem         Styremedlem (Spire) 

 

 

 

______________________________     ________________________ 

Siri O. Kvalø        Jan Thomas Odegard  

Styremedlem (ansattes representant)     Daglig leder 
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data 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 

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 kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Jan Thomas Houge Odegard
Daglig leder
Serienummer: 9578-5999-4-2125975
IP: 82.199.xxx.xxx
2020-08-20 07:59:46Z

Christian Bull
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-2372048
IP: 89.191.xxx.xxx
2020-08-20 08:02:07Z

Idunn Myklebust
Nestleder
Serienummer: 9578-5994-4-3420077
IP: 82.164.xxx.xxx
2020-08-20 08:51:20Z

Siri O. Kvalø
Styremedlem
Serienummer: siri@utviklingsfondet.no
IP: 80.213.xxx.xxx
2020-08-20 09:03:52Z

Julie Christina Rødje
Styremedlem
Serienummer: 9578-5993-4-3499237
IP: 82.199.xxx.xxx
2020-08-20 10:05:55Z

Arne Bardalen
Styrets leder
Serienummer: 9578-5999-4-1990825
IP: 84.211.xxx.xxx
2020-08-20 10:10:19Z

Kjersti Aass
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-3352032
IP: 166.49.xxx.xxx
2020-08-21 12:27:28Z

Ola Tveitereid Westengen
Styremedlem
Serienummer: 9578-5997-4-389501
IP: 128.39.xxx.xxx
2020-08-24 08:51:44Z

Pe
nn

eo
 D

ok
um

en
tn

øk
ke

l: 
6A

BV
L-

AH
N

U
E-

ET
N

2G
-B

50
XA

-B
B2

W
5-

JY
PK

0



Microsoft Word - Styret i Utviklingsfondets beretning for 2019 ny.docx
            6ABVL-AHNUE-ETN2G-B50XA-BB2W5-JYPK0
            SHA-256
            3d9a4a2f8e1daf38bc6dc0c296be0489dd5f4abdc6620d858e6fb6571e63e305
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
            
            Microsoft Word - Utviklingsfondets årsregnskap med balanse og noter per 31.12.2019 vedtatt.docx)
            TGEIE-MY6EV-7OKFV-MKVTX-IDIE0-KSAYY
            SHA-256
            40db72fd684bbd97feaa47396736f3859c12ae4432a34b9d5635ef4a0c64777c
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            

Microsoft Word - Styret i Utviklingsfondets beretning for 2019 ny.docx
            6ABVL-AHNUE-ETN2G-B50XA-BB2W5-JYPK0
            SHA-256
            3d9a4a2f8e1daf38bc6dc0c296be0489dd5f4abdc6620d858e6fb6571e63e305
            
                                    
                                                                            styrets leder
                                            
                            
        
            
            Microsoft Word - Utviklingsfondets årsregnskap med balanse og noter per 31.12.2019 vedtatt.docx)
            TGEIE-MY6EV-7OKFV-MKVTX-IDIE0-KSAYY
            SHA-256
            40db72fd684bbd97feaa47396736f3859c12ae4432a34b9d5635ef4a0c64777c
            
                                    
                                                                            styrets leder
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            

 ========================= ========================== ================ ==================================================================================================== 
  Time                      Name                       IP               Activity                                                                                            
 ========================= ========================== ================ ==================================================================================================== 
  2020-08-20 07:37:59 UTC   Mille Langås               217.173.250.54   The document was created                                                                            
  2020-08-20 07:38:02 UTC   Mille Langås               217.173.250.54   A signing link was activated for "Kjersti Aass"                                                     
  2020-08-20 07:38:02 UTC   Mille Langås               217.173.250.54   A signing link was activated for "Arne Bardalen"                                                    
  2020-08-20 07:38:02 UTC   Mille Langås               217.173.250.54   A signing link was activated for "Ola Tveitereid Westengen"                                         
  2020-08-20 07:38:02 UTC   Mille Langås               217.173.250.54   A signing link was activated for "Julie Christina Rødje"                                            
  2020-08-20 07:38:02 UTC   Mille Langås               217.173.250.54   A signing link was activated for "Idunn Myklebust"                                                  
  2020-08-20 07:38:02 UTC   Mille Langås               217.173.250.54   A signing link was activated for "Christian Bull"                                                   
  2020-08-20 07:38:02 UTC   Mille Langås               217.173.250.54   A signing link was activated for "Jan Thomas Houge Odegard"                                         
  2020-08-20 07:38:02 UTC   Mille Langås               217.173.250.54   A signing link was activated for "Siri O. Kvalø"                                                    
  2020-08-20 07:38:11 UTC   Mille Langås                                A signing request email was sent to "Christian Bull" at "christian.bull@saih.no"                    
  2020-08-20 07:38:11 UTC   Mille Langås                                A signing request email was sent to "Idunn Myklebust" at "idunn.myklebust@gmail.com"                
  2020-08-20 07:38:11 UTC   Mille Langås                                A signing request email was sent to "Kjersti Aass" at "aass.kjersti@gmail.com"                      
  2020-08-20 07:38:11 UTC   Mille Langås                                A signing request email was sent to "Jan Thomas Houge Odegard" at "jan.thomas@utviklingsfondet.no"  
  2020-08-20 07:38:11 UTC   Mille Langås                                A signing request email was sent to "Siri O. Kvalø" at "siri@utviklingsfondet.no"                   
  2020-08-20 07:38:12 UTC   Mille Langås                                A signing request email was sent to "Ola Tveitereid Westengen" at "ola.westengen@nmbu.no"           
  2020-08-20 07:38:12 UTC   Mille Langås                                A signing request email was sent to "Julie Christina Rødje" at "julie@spireorg.no"                  
  2020-08-20 07:38:12 UTC   Mille Langås                                A signing request email was sent to "Arne Bardalen" at "arne.bardalen@nibio.no"                     
  2020-08-20 07:38:30 UTC   Jan Thomas Houge Odegard   82.199.3.194     The document was viewed by the signer                                                               
  2020-08-20 07:38:33 UTC   Penneo system              82.199.3.194     The document was viewed                                                                             
  2020-08-20 07:57:16 UTC   Christian Bull             89.191.1.34      The document was viewed by the signer                                                               
  2020-08-20 07:57:25 UTC   Penneo system              89.191.1.34      The document was viewed                                                                             
  2020-08-20 07:57:25 UTC   Penneo system              89.191.1.34      The document was viewed                                                                             
  2020-08-20 07:57:25 UTC   Penneo system              89.191.1.34      The document was viewed                                                                             
  2020-08-20 07:57:25 UTC   Penneo system              89.191.1.34      The document was viewed                                                                             
  2020-08-20 07:59:47 UTC   Jan Thomas Houge Odegard   82.199.3.194     The signer signed the document as daglig leder, daglig leder                                        
  2020-08-20 08:02:07 UTC   Christian Bull             89.191.1.34      The signer signed the document as styremedlem, styremedlem                                          
  2020-08-20 08:06:08 UTC   Siri O. Kvalø              80.213.216.227   The signing request email was opened by the signer                                                  
  2020-08-20 08:09:55 UTC   Siri O. Kvalø              80.213.216.227   The document was viewed by the signer                                                               
  2020-08-20 08:09:56 UTC   Penneo system              80.213.216.227   The document was viewed                                                                             
  2020-08-20 08:13:53 UTC   Siri O. Kvalø              80.213.216.227   The signing request email was opened by the signer                                                  
  2020-08-20 08:18:06 UTC   Siri O. Kvalø              82.199.3.159     The signing request email was opened by the signer                                                  
  2020-08-20 08:22:25 UTC   Siri O. Kvalø              80.213.216.227   The signing request email was opened by the signer                                                  
  2020-08-20 08:26:01 UTC   Idunn Myklebust            82.164.17.126    The signing request email was opened by the signer                                                  
  2020-08-20 08:35:11 UTC   Idunn Myklebust            66.102.9.67      The signing request email was opened by the signer                                                  
  2020-08-20 08:35:12 UTC   Idunn Myklebust            66.102.9.64      The signing request email was opened by the signer                                                  
  2020-08-20 08:35:16 UTC   Idunn Myklebust            82.164.17.126    The document was viewed by the signer                                                               
  2020-08-20 08:35:21 UTC   Penneo system              82.164.17.126    The document was viewed                                                                             
  2020-08-20 08:48:59 UTC   Julie Christina Rødje      66.102.9.64      The signing request email was opened by the signer                                                  
  2020-08-20 08:51:21 UTC   Idunn Myklebust            82.164.17.126    The signer signed the document as Nestleder, Nestleder                                              
  2020-08-20 09:02:09 UTC   Mille Langås               217.173.250.54   A signing request email was sent to "Siri O. Kvalø" at "siri@utviklingsfondet.no"                   
  2020-08-20 09:02:35 UTC   Siri O. Kvalø              80.213.216.227   The document was viewed by the signer                                                               
  2020-08-20 09:02:36 UTC   Penneo system              80.213.216.227   The document was viewed                                                                             
  2020-08-20 09:03:52 UTC   Siri O. Kvalø              80.213.216.227   The signer signed the document as styremedlem, styremedlem                                          
  2020-08-20 09:53:44 UTC   Arne Bardalen              84.211.243.185   The document was viewed by the signer                                                               
  2020-08-20 09:53:54 UTC   Penneo system              84.211.243.185   The document was viewed                                                                             
  2020-08-20 09:53:54 UTC   Penneo system              84.211.243.185   The document was viewed                                                                             
  2020-08-20 09:53:54 UTC   Penneo system              84.211.243.185   The document was viewed                                                                             
  2020-08-20 09:53:54 UTC   Penneo system              84.211.243.185   The document was viewed                                                                             
  2020-08-20 09:55:54 UTC   Penneo system              84.211.243.185   The document was viewed                                                                             
  2020-08-20 10:04:53 UTC   Julie Christina Rødje      66.102.9.85      The signing request email was opened by the signer                                                  
  2020-08-20 10:04:55 UTC   Julie Christina Rødje      66.102.9.83      The signing request email was opened by the signer                                                  
  2020-08-20 10:04:57 UTC   Julie Christina Rødje      82.199.24.17     The document was viewed by the signer                                                               
  2020-08-20 10:04:59 UTC   Penneo system              82.199.24.17     The document was viewed                                                                             
  2020-08-20 10:05:55 UTC   Julie Christina Rødje      82.199.24.17     The signer signed the document as styremedlem, styremedlem                                          
  2020-08-20 10:10:22 UTC   Arne Bardalen              84.211.243.185   The signer signed the document as styrets leder, styrets leder                                      
  2020-08-20 10:14:05 UTC   Arne Bardalen              84.211.243.185   The document was viewed                                                                             
  2020-08-20 10:14:05 UTC   Arne Bardalen              84.211.243.185   The document was viewed                                                                             
  2020-08-20 10:14:05 UTC   Arne Bardalen              84.211.243.185   The document was viewed                                                                             
  2020-08-20 10:14:05 UTC   Arne Bardalen              84.211.243.185   The document was viewed                                                                             
  2020-08-20 10:16:16 UTC   Arne Bardalen              84.211.243.185   The document was viewed                                                                             
  2020-08-20 10:17:07 UTC   Arne Bardalen              84.211.243.185   The document was viewed                                                                             
  2020-08-20 11:45:51 UTC   Kjersti Aass               66.249.81.191    The signing request email was opened by the signer                                                  
  2020-08-20 11:45:53 UTC   Kjersti Aass               66.249.81.161    The signing request email was opened by the signer                                                  
  2020-08-21 12:14:54 UTC   Kjersti Aass               66.249.81.189    The signing request email was opened by the signer                                                  
  2020-08-21 12:14:56 UTC   Kjersti Aass               166.49.179.190   The document was viewed by the signer                                                               
  2020-08-21 12:14:58 UTC   Penneo system              166.49.179.190   The document was viewed                                                                             
  2020-08-21 12:15:06 UTC   Penneo system              166.49.179.190   The document was viewed                                                                             
  2020-08-21 12:27:28 UTC   Kjersti Aass               166.49.179.190   The signer signed the document as styremedlem, styremedlem                                          
  2020-08-22 09:06:18 UTC   Penneo system                               A signing request reminder email was sent to "Ola Tveitereid Westengen" at "ola.westengen@nmbu.no"  
  2020-08-24 08:49:44 UTC   Ola Tveitereid Westengen   128.39.239.136   The document was viewed by the signer                                                               
  2020-08-24 08:49:46 UTC   Penneo system              128.39.239.136   The document was viewed                                                                             
  2020-08-24 08:49:46 UTC   Penneo system              128.39.239.136   The document was viewed                                                                             
  2020-08-24 08:51:45 UTC   Ola Tveitereid Westengen   128.39.239.136   The signer signed the document as styremedlem, styremedlem                                          
  2020-08-24 08:51:45 UTC   Penneo system              128.39.239.136   The document signing process was completed                                                          
 ========================= ========================== ================ ==================================================================================================== 





Microsoft Word - Styret i Utviklingsfondets beretning for 2019 ny.docx
            6ABVL-AHNUE-ETN2G-B50XA-BB2W5-JYPK0
            SHA-256
            3d9a4a2f8e1daf38bc6dc0c296be0489dd5f4abdc6620d858e6fb6571e63e305
            
                                    
                                                                            daglig leder
                                            
                            
        
            
            Microsoft Word - Utviklingsfondets årsregnskap med balanse og noter per 31.12.2019 vedtatt.docx)
            TGEIE-MY6EV-7OKFV-MKVTX-IDIE0-KSAYY
            SHA-256
            40db72fd684bbd97feaa47396736f3859c12ae4432a34b9d5635ef4a0c64777c
            
                                    
                                                                            daglig leder
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            

{"documentKey":"6ABVL-AHNUE-ETN2G-B50XA-BB2W5-JYPK0","version":"1.2","signatures":[{"signTime":"2020-08-20T07:59:46Z","subtype":null,"ip":"82.199.3.194","signatureLines":[{"role":"daglig leder","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fed0fa6ef495166.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fef8cbd889d3bef.xml","signerSerial":"9578-5999-4-2125975","type":"bankid_no","signerName":"Jan Thomas Houge Odegard"},{"signTime":"2020-08-20T08:02:07Z","subtype":null,"ip":"89.191.1.34","signatureLines":[{"role":"styremedlem","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fe6a14b75281760.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fbc4ee4a049c8d0.xml","signerSerial":"9578-5999-4-2372048","type":"bankid_no","signerName":"Christian Bull"},{"signTime":"2020-08-20T08:51:20Z","subtype":null,"ip":"82.164.17.126","signatureLines":[{"role":"Nestleder","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fd81de9a22becd6.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fa757d55bb0a310.xml","signerSerial":"9578-5994-4-3420077","type":"bankid_no","signerName":"Idunn Myklebust"},{"signTime":"2020-08-20T10:05:55Z","subtype":null,"ip":"82.199.24.17","signatureLines":[{"role":"styremedlem","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3feff40322daf4c3.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3febbba20cd4c564.xml","signerSerial":"9578-5993-4-3499237","type":"bankid_no","signerName":"Julie Christina Rødje"},{"signTime":"2020-08-20T10:10:19Z","subtype":null,"ip":"84.211.243.185","signatureLines":[{"role":"styrets leder","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3feb176175749abf.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3f9c76a1eeb23680.xml","signerSerial":"9578-5999-4-1990825","type":"bankid_no","signerName":"Arne Bardalen"},{"signTime":"2020-08-21T12:27:28Z","subtype":null,"ip":"166.49.179.190","signatureLines":[{"role":"styremedlem","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fe419ed88a0219c.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fec593613d6e186.xml","signerSerial":"9578-5999-4-3352032","type":"bankid_no","signerName":"Kjersti Aass"},{"signTime":"2020-08-24T08:51:44Z","subtype":null,"ip":"128.39.239.136","signatureLines":[{"role":"styremedlem","onBehalfOf":null}],"dataFile":"3fc8e63e6c75760c.p7s","validations":[],"signedDataFile":"3fe88bb61a3ebc03.xml","signerSerial":"9578-5997-4-389501","type":"bankid_no","signerName":"Ola Tveitereid Westengen"}]}


Microsoft Word - Styret i Utviklingsfondets beretning for 2019 ny.docx
            6ABVL-AHNUE-ETN2G-B50XA-BB2W5-JYPK0
            SHA-256
            3d9a4a2f8e1daf38bc6dc0c296be0489dd5f4abdc6620d858e6fb6571e63e305
            
                                    
                                                                            Nestleder
                                            
                            
        
            
            Microsoft Word - Utviklingsfondets årsregnskap med balanse og noter per 31.12.2019 vedtatt.docx)
            TGEIE-MY6EV-7OKFV-MKVTX-IDIE0-KSAYY
            SHA-256
            40db72fd684bbd97feaa47396736f3859c12ae4432a34b9d5635ef4a0c64777c
            
                                    
                                                                            Nestleder
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            

Microsoft Word - Styret i Utviklingsfondets beretning for 2019 ny.docx
            6ABVL-AHNUE-ETN2G-B50XA-BB2W5-JYPK0
            SHA-256
            3d9a4a2f8e1daf38bc6dc0c296be0489dd5f4abdc6620d858e6fb6571e63e305
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
            
            Microsoft Word - Utviklingsfondets årsregnskap med balanse og noter per 31.12.2019 vedtatt.docx)
            TGEIE-MY6EV-7OKFV-MKVTX-IDIE0-KSAYY
            SHA-256
            40db72fd684bbd97feaa47396736f3859c12ae4432a34b9d5635ef4a0c64777c
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            

Microsoft Word - Styret i Utviklingsfondets beretning for 2019 ny.docx
            6ABVL-AHNUE-ETN2G-B50XA-BB2W5-JYPK0
            SHA-256
            3d9a4a2f8e1daf38bc6dc0c296be0489dd5f4abdc6620d858e6fb6571e63e305
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
            
            Microsoft Word - Utviklingsfondets årsregnskap med balanse og noter per 31.12.2019 vedtatt.docx)
            TGEIE-MY6EV-7OKFV-MKVTX-IDIE0-KSAYY
            SHA-256
            40db72fd684bbd97feaa47396736f3859c12ae4432a34b9d5635ef4a0c64777c
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
Microsoft Word - Styret i Utviklingsfondets beretning for 2019 ny.docx
            6ABVL-AHNUE-ETN2G-B50XA-BB2W5-JYPK0
            SHA-256
            3d9a4a2f8e1daf38bc6dc0c296be0489dd5f4abdc6620d858e6fb6571e63e305
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
            
            Microsoft Word - Utviklingsfondets årsregnskap med balanse og noter per 31.12.2019 vedtatt.docx)
            TGEIE-MY6EV-7OKFV-MKVTX-IDIE0-KSAYY
            SHA-256
            40db72fd684bbd97feaa47396736f3859c12ae4432a34b9d5635ef4a0c64777c
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            		2020-08-24T08:52:49+0000
	Original document certified by Penneo




