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SKIFTE AV DAGLIG LEDER
Som mange kanskje allerede har fått med seg, er det lyst
ut stilling som daglig leder hos oss, med søknadsfrist 17.
september.
Bakgrunnen for at dette skiftet kommer nå, er et ønske
fra meg om å gå over i en ren regnskaps/rådgiver-stilling
de siste åra av min yrkeskarriere. Vi står foran et
generasjonsskifte når det gjelder deler av rådgivingsarbeidet, og i den sammenhengen er det også viktig å ha
tid og mulighet til å drive opplæring av de som skal ta
over «stafettpinnen» her. Jeg ønsker å kunne bruke en
del tid på opplæring og på å overføre den erfaringen jeg
har fått gjennom samarbeid i mange år.
Jeg tror dette blir en god løsning både for meg selv og
for regnskapslaget.
Martin Svebestad

KURS I EIERSKIFTE
Tid:
Sted:

Tirsdag 19. oktober kl 18.30-21.30
Spiserommet på kontoret på Særheim,
Postvegen 209, Klepp stasjon

Vi vil også dette året arrangere kurs for
medlemmer og andre for å gå gjennom de
viktigste forhold knyttet til eierskifte. Kurset går
over en kveld, og vi ser gjerne at både selgere og
kjøpere deltar på samlingen.
Tema:
•
•
•
•

Skatteregler
Økonomi
Rettsregler
Mellommenneskelige forhold

Pris: kr 500 for første deltaker, kr 250 for øvrige
fra samme gård.
Påmelding til tlf: 51786990 eller e-post:
klepp@grl.no innen 17. oktober.
Ansvarlige for gjennomføring er: Åge Bryne og
Martin Svebestad
Vi vil sørge for at alle smittevernkrav er oppfylt.

KOMMUNENE HAR TILSKUDDSMIDLER TIL
SMIL OG DRENERING TIL OVERS!
HUSK SØKNADSFRIST FOR PRODUKSJONSTILSKUDD 15. OKTOBER
Frist for å søke del 2 er 15. oktober, med telledato 1.
oktober. Søknadsfristen er absolutt, og alle søknader
sendes inn elektronisk! Utbetaling av tilskuddet er i uke
7 i 2022.
Trenger du hjelp til utfylling og innsending, er det bare
å ta kontakt med oss på tlf: 51786990 – så hjelper vi deg
med dette 😊

• SMIL-midler – frist 15. september
Her blir vannmiljøtiltak prioritert, men og andre tiltak
kan være aktuelle. Renseparker, fangdammer, åpning
av kanal, erosjonssikring, avrenning fra veksthus mm er
eksempel på tiltak.
• Drenering – frist 31. oktober
Kr 2 000 pr daa ved systematisk grøfting, eller kr 30 pr
meter grøft ved annen grøfting.
Det er mange areal med dreneringsbehov, og det er helt
sikkert noen som har tenkt at de vil drenere i vinter, men
ikke søkt om tilskudd.
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Dette er en oppfordring om snarest og senest innen 31.
oktober å søke om dreneringstilskudd. Det blir
behandling etter førstemann til mølla-prinsippet.

PERSONALNYTT

MERK – for begge ordningene:
• Kommunen tar kun imot elektroniske
søknader
• Arbeidet kan ikke starte før søknad er innvilget
• Mangelfulle søknader blir ikke prioritert

17. august starta Fredrik
opp hos oss, hvor han skal
jobbe som regnskapsfører med ansvar for egne
kunder. Han har vokst opp
på gard i Gjesdal og er utdanna innen økonomi og
administrasjon. Vi ønsker Fredrik velkommen til oss 😊

Fredrik Gjesdal

Ta kontakt med din kommune for å sjekke om det er
midler til overs.
Har du behov for hjelp med elektronisk søknad kan vi
hjelpe deg med dette. Ta kontakt med oss på tlf.
51786990.

Selmer Wathne
23.august starta Selmer
opp hos oss, hvor han skal
jobbe som regnskapsfører
med ansvar for egne
kunder. Selmer har vokst
opp på gard i Sandnes, og
er utdanna innen økonomi
og administrasjon. Vi ønsker Selmer
velkommen til oss 😊

KURS – I DIGITAL BOKFØRING
Vi arrangerer kurs i digital bokføring 12. oktober.
Første del er et grunnkurs for de som ønsker å
komme i gang. Andre del er et videregående kurs
for de som alt er i gang, og ønsker tips og råd for
mer effektiv bruk og muligheter til å gjøre mer av
arbeidet selv. Kurset er gratis!
•
•

Fjola Helene Særheim

Grunnkurs: Tirsdag 12. oktober kl 18.3020.00
Videregående kurs: Tirsdag 12. oktober kl
20.00.-21.30

1. september starta Fjola
opp hos oss, hvor hun skal
jobbe som regnskapsfører
med ansvar for egne
kunder. Fjola har vokst
opp på gard på Særheim,
bor nå på Bryne sammen
med mann og 2 barn. Fjola er utdanna innen
økonomi og administrasjon. Vi ønsker Fjola
velkommen til oss 😊

Ansvarlige for gjennomføring er Thomas Kvia og
Ove Undheim.
Påmelding tlf 51786990 eller e-post: klepp@grl.no
senest 1 uke før samlingen. Kurset holdes på
kontoret på Særheim.

Rune Undheim

FRIST 2 MND. MVA

Etter å ha jobbet hos oss i
2,5 år, har Rune nå valgt å
søke nye utfordringer. Vi vil
takke for godt samarbeid, og
ønske Rune lykke til videre.

Termin Frist levering bilag
til oss

4
5
6
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20. september
20. november
20. januar

