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FORORD
Strinda Samvirkelag star i ar ved en milepel og kan se
tilbake pa 60 ars salumenhengende drift.

Styret mente at vi skulle ha et eget jubileumsskrift
ved denne Inarkeringen, da det ikke ble laget noe ved
lagets 50 ars jubileu111. Pa grunn av tidsn0d og at laget
mangler styrets f0rste protokoll, mente styret at de fikk
pr0ve a utarbeide denne beretningen selv.

Kildene SOlTI er brukt er noen gamIe blad av koope
rat0ren og lagets protokoller SOlTI, er ihende.

Dessverre er det meget vanskelig a fa tak i kilder fra
de f0rste startarene. Der har vi en protokoll fra Kon
sortiets Fokkstua's start, sam har vzert oss til megen

hjelp.
Denne korte beretningen om Strinda Samvirkelag

gjennom 60 ar, 0nsker vi skal vxre et minneskrift om de
som startet og satset sa mye for a fa til en kooperativ
forretning pa Strinda.

Matte Strinda SalTIvirkelag i den neste t.idsepoke 
frelntiden, Inakte sine oppgaver like godt for for
brukerne.

Styret.
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Etter et m0te i Strinda Landbruksforening i juli 1916, hvor dis
ponent H. Bratterud i N.K.L.s lager Trondhein1, holdt et foredrag
om samvirke og dens lltvikling i Norge, viste det seg at det var
stor interesse for samvirkebevegelsen blant gard- og smabrukerene.
Det var opprinnelig Ineningen a starte en assortert forretning i
Trondheim beregnet for b0ndene i forbindelse med et B0ndernes
Hus, men sa kom dyrtiden og byggingen av dette ble utsatt.

Den 21. septen1ber i 1916 hIe det dannet et byggeselskap som
fikk navnet «Konsortiet Fokkstua». De som var med i dette selska
pet var: P. Fjermstad, S. S. Gjervan, ]. Iversen, G. Presthlls, O.
Vasseljen, O. Var0, S. Valset og I. Moe.

Konsortiets Fokkstuas formal var a tilveiebringe og bortleie
de n0dvendige lokaler til Strinda Handeissamiag. Og i den anIed
ning hadde Konsortiet kj0pt inn eiendommen Fokkstua av lxrer
O. Vasseljen for kr. 11 000,-, og en parsell av eiendom,men Kari
nelund pa 1114 m2 til en pris av kr. 0,70 pro In2 • Pa den siste inn
kj0pte parsell ble det oppf0rt et pakkhus etter et kostnadsoversiag
av byggmester S. S. Gjervan til en pris av kr. 3 842,-.

Dermed hadde medlemmene i Strinda Handelssamlag fatt leie
butikklokaler og husrom for sine ansatte.

I ar 1916 den 8. april satte en arbeidskolnite seg i sving Ined a
tegne Inedlemmer til et Handeissamiag. Arbeidskolniteen besto av
3 Inedlem,mer og det var lac. Iversen, O. VasseIjen og Fredrik Kul
seth. Det f0rste styret i laget var de son1 hadde startet «Konsortiet
Fokkstua» og son1 lagets f0rste styreforn1ann var ] ac. Iversen. Med
seg i styret hadde han f0lgende: S. S. Gjervan, o. VasseIjen, Fredrik
Kulseth, G. Presthus, S. Valset, I. Moe, P. Fjerlnstad og O. Var0.

Den 1. februar 1917 kunne man sa apne d0rene til den f0rste
kooperative butikk pa Strinda. Andelskapitalen i handeissamiaget
var pa kr. 3 760,- SOln var fullt innbetalt.

Som lagets f0rste bestyrer ble ansatt ]. N"austan, Malvik. Han
sluttet i laget i 1920 da han ble ansatt som herredskasserer i Malvik.
Som ny bestyrer ble ansatt ]. Aastun fra 0rlandet og han var til
1923.
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A vskrift av leiekontrakt
mellom Konsortiet F okkstua og Strinden Handelssamlag

Underskrivne medlemmer, som, utgj0r Konsortiet Fokkstua, for
plikter sig til at oppf0re og stille til radighed for Strinden Handels
samlag for dettes drift forn0dne rum med dertilh0rende faste inven
tar for handelen og de forn0dne beboelserum for Samlagets faste
betjening pa f0lgende betingelser:

1. Indtil videre stilles til Handelssamlagets radighet den pa Ve
gamot under oppf0relse vorende pakkhusbygning nled butikk
og den til Vegalnot tilh0rende grund. Desuden af Fokkstua
den del af kjelderen, som ikke er n0dvendig for leieboerne. Be
hoy for betjeningens rum i samme bygning efter en ordning
som partene maatte bli enig om.

2a. Viser det sig at Handelssamlagets virksom,het udvikler sig saa
ledes, at de i Punkt 1 nevnte runl blir utilstrekkelig for hande
len, har styret for Handelssamlaget at indlede forhandlinger
med Konsortiets styre om plan for den n0dvendige utvidelse
af bygningen paa Vegamot. Denne plan skal vxre saa omfat
tende at Handelssamlaget for fremtiden ikke har bruk for rum
i Fokkstua.

2b. Fra den tid utvidelsen tas i brug afgj0r Handelssamlaget hvor
vidt dette fremdeles har nogen interesse i at Fokkstua beholdes.
I benegtende fald blir Fokkstua at selge.

3. Handelssamlagets styre har at paase at de af dette leiede rUIn
med disse faste inventar i aIle dele behandles forsvarlig og om
hyggelig, ligesom HandelssaInlaget for Konsortiet er underkas
tet de samme altn.indelige forpliktelser og har de samIne almin
delige rettigheter som til enhver tid er gjeldene mellom huseier
og leieboer.

4. Handelssamlaget svarer til konsortiet en aarlig husleie, som
skal vxre tilstrekkelig at dekke renter af kj0pesunlmen af
Fokkstua og Vegalnot. Renter af bygelan, assuransepremier,
skatter og andre udgifter samdt hvad som medgaar til altnin
delig vedlikehold og forandringer, sonl kreves af Handelssam-
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laget. Det skal aarlig betales 2°fo - to af hundre - af den an
vendte indkj0ps og anlegskapital. Dette bel0p andvendes til
afdrag paa konsortiets gjxld og blir uden renter at godskrive
Handelssamlagets, forsavid og nar dette indl0ser eiendomrnen.
Krf. punkt. 7.

5. Den saledes betingede husleie beregnes efter den af Konsortiets
kasserer f0rte kassabog og udbetales af Sam.laget efterhvert
SOlTI til dekkelse af konsortiets forpliktelser efter anvisning af
formannen i konsortiets styre. H vad som matte indkomme i
husleie paa andre leiere kOmlTICr i fradrag.

6. Handelssalnlaget har adgang til og Konsortiet kan kreve, at
ledig overskudd af handelen kan disponeres som laan til Kon
sortiet til avdrag paa dettes gjeld uden renter, som ikke maa
vxre h0iere end den konsortiet elIers betaler.

7. Nednevnte kontrakt er bindende for begge parter, saalenge
handelen vedvarer og saalenge husleien promte betales. Han
delssamlaget har dog til enhver tid ret til at indl0se vilkar og
med en sum, sam er tilstrekkelig til full dekning af Konsortiets
gjeld og til at befri hver enkelt af dets medlemmer fra etthvert
personlig ansvar.
Anses Handelssaln.laget at vxre i den 0konomiske forfatning
at set uden vesentlig ulempe kan indl0se eiendolnlnen, kan
ogsa Konsortiet abne forhandlinger Oln indl0sning pa vilkar
SOln er nevnt Foran i nednevnte post.

8. Konsortiets regnskap oppgj0res for hvert halvne kalenderar,
f0rste gang pr. 31. deseInber 1916. og revideres af handelsam
lagets revison. Dettes styre meddeles en ekstrakts af regn
skapet.

9. Huslcien 10ber fra 1. oktober 1916.

Strinden, 4. oktober 1916.

Kr. 10,- til fane far Asvang skale i 1928.
Kr. 25,- til Asvang skale for kj0p av lysbildeapparat, 1932.
Kr. 25,- til Asvang sykepl., 1932.
Kr. 50,- i bidrag til ungdolTIshjelpen pa Lade, 1932.
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Kj0p av eiendommen Vegamot
Pa arsm0tet den 21. februar 1930 forela det f0lgende forslag fra
styret:

Styret foreslar at Handelssamlaget overtar eiendommen Vega
mot og utl0ser «Konsortiet Fokkstua» pa beste mate. Bemyndigel
sen hertil utbes av arsn10tet.

Arsm0tet besluttet enstemmig at styret gies bem,yndigelse pa
grunnlag av den gjeldende kontrakt melloln Konsortiet og Han
delssamlaget.

Den 5. mai 1931 sender styret et brev til Konsortiet Fokkstua
med anmodning Oin forhandlinger Ined henblikk pa overtagelse av
Vegalnoto Den 6. Inai sainine ar hlir det holdt et fellesm0te Inellom
styret i Handelssamlaget og Konsortiet Fokkstua. Pa dette In0tet
ble det behandlet forslag til kj0pekontrakt og skj0te for overdra
gelse av eiendommen Vegamot til Handelssalnlaget. Man hIe enig
om forslag til ovenfornevnte dokumenter, som senere blir a ren
skrive og undertegne.
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Kj0pesunl1uen for Vegaluot ble kr. 25 500,- og styret besteln
lner at forsikringen pa eiendolnnlen blir a tegne i forsikringsselska
pet SalTIvirke pa kr. 42 000,-.

AI' 1947 fikk Handeissalniaget tilbud Oln kj0P av eiendoilllnen
Sxther gr.nr. 29 br.nr. 12 ved ]onsvatnet. Kj0pesulnrnen for eien
dOlulnen hIe kr. 15 000,-, grunn til kj0pet var tanken Oill astarte
en filial i dette olurade. Huset inneholdt bare leilighet sa arbeide
lned a 0lngj0re den til butikklokaler ble satt i gang straks. Driften
av denne filialen kom dessverre ikke igang, da Handelssamlaget
fikk noen svake driftsar pa salnlne tid, derfor utsatte styret starten
av denne filialen. ~

Eiendornmen ble senere utleid til beboelse, og en del av den ble
solgt til Jonsvatnet Idrettslag, S0111 hadde bruk for denne delen til
sin skibakke.

Pa arsln0tet i 1954 besternte InedIelnlnene at eiendolulnen skulle
selges da de ikke hadde tru pa at det kunne bli levelig vilkal" for en
filial ved Jonsvatnet.

Eiendommen ble i 1955 solgt til Aslaug Fossen for kr. 15 000,-.
I 1956 tok styret opp tanken onl a sette i gang et fryserianlegg

i tilknytting til forretningen og aret etter ble det installert et fryseri
nled 133 bokser pa 50 og 100 liter. Kostnaden ved dette kom. seg pa
kr. 28 327,-. I 1974 ble dette fryseriet nedlagt da driften viste un
derskudd, sOln kOln seg av at det ikke val" behov for slik fryseri
boks utleie.

Butikk - lager utvides
Det viser seg etter hvert at bade butikk og lager el" blitt for trange
og lite hensiktslnessige etter tidens krav. Styret foreslar derfor over
for arsln0tet i 1966 at det oppnevnes en byggeko111ite pa 3 - tre
stykker. De SOln ble valgt i denne kOlniteen val": Alfred Wenaas,
fornlann, Ival" Melhus og Melvin Johansen og SOIU sekl"etxl" besty
reI' Myrseth.

I D1ai 1933 fikk S-lagct sin forstc clcktriskc kaffckvcrn.
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Salnlne ar behandler styret et skriv fra N.K.L.s organisasjons
avd. angaende lagets bygging. N.K.L. ser posetivt pa lagets utvi
deise og det frenlgar videre i skrivet at ait skulle ligge til rette nled
finansiel"ingen. Styret oppfordrer derfor byggekolniteen til a sette
fortgang i utbyggingsplanene.

Men det viser seg at samvirkelaget med byggekomiteen i spissen
far ekstra problemer med a realisere et nybygg pa tomta. I et felles
m0te mellom styret og byggekomiteen er f0lgende protokollert: Det
viser seg at den patenkte utvidelse av vart lag rna droppes. Det hal"

40 sin forklaring i at reguleringen i vart olnrade lned blant annet den
nye veitraseen, minsker tomten til null. Vi kan gj0re regning med
et makeskifte nar Voll Fors0ksgard opph0rer og eventuelt kj0pe til
nytt omrade. Dette hal" vi fatt lnuntlig tilsagn oln. Inntil dette blir
aktuelt hal" vi som en midlertidig 10sning fatt utarbedet en krise
plan som gar ut pa at vi kan sette opp et lager pa ca. 60 m2 lnot
syd, dette medf0rer at vi kan innrede det vi na bruker til lager og
spiserom til butikk og vi far dermed 50 m2 i tillegg. Dette er selv
f01gelig ingen 10sning i det lange 10p, men likevel meget brukbart
som en midlertidig 10sning.

Utvidelsen ble realisert og i desember 1966 hal" styret m0te etter
at tilbygget og ominnredningen av butikken er fullf0rt. Butikken
hal" etter utvidelsen fatt en salgsflate pa 170 In2, og et lager pa
60 In2 som tillegg.

H0sten 1968 hal" styret nye dr0ftinger oln en utvidelse av bu
tikklokalene. Omsetningen er na dobblet etter siste ominnredning
og det haster med a fa til et helt nytt bygg. Den beste 10sningen
synes a vxre a bygge i 0stlig rettning mot Asvang skole. Styret 0ns
ker a fa realisert denne byggingen sa hurtig sOln mulig pa grunn av
den sterke ekspansjon sOln laget na er inne i. En regner med et bygg
pa ca. 300-350 m2 salgsflate slik at en kan fa en tidsluessig butikk.

I august samme a1" foreligger tegningene til bygget, likesa er s0k
naden om pantelan innsendt. Butikken viI fa en salgsflate pa 400
lU2 og galulnelbutikken viI bli omgjort til lager.

Men ogsa denne gang far byggekomiteen ekstra problelner med
a bygge ny butikk.
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I mai 1970 behandler styret og byggekolniteen de komplikasjo
ner som har oppstatt i forbindelse Ined nybygget, etter at bygnings
radet har godkjent byggeplanene, er det blitt inntegnet en gangvei
og en skil0ype under ornkj0ringsveien. Arbeidet med dette er aIle
rede satt i gang. Det viser seg at ski10ypa er planlagt like ved det
patenkte bygg. I styret ble det fattet f01gende skriv stilet til By
plankontoret i Trondheim:

Erkhering

Tilbygget til Vegarnot, Veiskillet, godkjent av bygningsradet i
m0te den 29. oktober 1969.

I anledning de komplikasjoner som er oppstatt etter bygnings
radets godkjennelse av prosjektet, pa grunn av opparbeidelse av
skil0ype-gangvei under olnkj0ringsveien, erklxres herved at dette
tilbygget som er anmeldt og godkjent av bygningsradet, er et bygg
som ikke viI bli benyttet som forretningslokale av S-laget, etter at
den nye tomten i det regulerte forretningssenter er byggeklar, veien
opparbeidet og forholdene eHers gj0r det mulig for S-laget a opp
f0re nytt forretningsbygg.

Styret i S-laget hadde videre ekspansjon for laget i tankene da
det tok kontakt med gardbruker loge 0fsteng i 1969 for a sikre
laget et nytt omrade for utbygging.

Pa eiendomtnen til 0fsteng hadde Byplankontoret regulert inn et
forretningssenter, og SOln styret fant var naturlig at Strinda Sam
virkelag fikk benyttet til utbygging.

Det ble opprettet en avtale melloln 0fsteng og Samvirkelaget
som fikk denne ordlyd:

loge 0fsteng gir herved Strinda Samvirkelag forkj0psrett, even
tuelt bygselsrett pa innregulerte forretningsolnrade pa eiendolnmcn
g.nr. 53 br.nr. 5 - parsell Olnkj0ringsveien-Orlnhaugveien.

Denne avtalen ble i 1972 i deselnber omgjort til festekontrakt og
hvor festerenkan feste arealet inntil 150 are

Pa h0sten i 1976 olngjorde Byplankontoret reguleringen av dette
omrade, det gikk tilbake til jordbruksfonnal, noe SOln ble vedtatt
i TrondheilTI Bystyre i In0te like f0r jul 1976.

14

-it>

..

''I

Ekspansjonen foftsetter
Fra a vxre et mindre S-lag har na Strinda S-lag blitt et godt og
etter forholdene et stort lag. Om.setningen har i de siste arene for
doblet seg flere ganger.

Vi kan i den forbindelse nevne at omsetningen i 1966var netto
litt over 1 mill. og 10 ar senere altsa i 1976 ble omsetningen nxr
mere 6 mill. netto.

Mye av grunn til denne omsetnings0kningen kommer seg fra det
.. vedtaket styret gjorde i 1973 om a ga over til lavpris pa alt i dag

ligvarer. I midten av aret 1973 ble aIle varene nedpriset, t0rrkolo
nial ble nedpriset med 10 % og ferskvarene med 5 0/0. Denne av
gj0relsen viste seg a vxre helt riktig. Styret mente at skulle laget
overleve pa lengre sikt n1atte en ga til et sa drastisk skritt.

Aret etter viser laget et fint regnskapsar og styret garanterer
1 % i kj0peutbytte pa brutto kj0P til medlelnmene, i tillegg til lav
prislinjene som laget f0rer.

Strinda Samvirkelag har stort sett drevet med utvidelser og ny
bygging i de siste arene og dette ser ikke ut til a slutte etter den
sterke ekspansjon som laget na er inne i.

Laget hadde store planer om en utbygging pa et annet omrade,
men etter en omregulering sa ser ikke dette ut for a 10se seg sa snart.
Men vi haper fortsat.t at det rna vxre en mulighet for abygge ut bu
tikken, slik at laget kan va::re med a gi forbrukerene et godt tilbud,
slik laget har gjort i aIle tider.

Konsentrasjonen av S-lagene
i Trondheims omrade

I 1962 far styret et rundskriv fra N.K.L.s Organisasjonsavdeling,
rundskrivet var sendt til S-lagene i Trondhein1, Malvik og
Kla::bu.

Det var her sp0rsmal om lagene pa disse stedene hadde interesse
for en sammenslutning til et S-lag.

15



Bestyrer M agnar Jv!yrseth,
1965-1973.

Styret vedtok enstemmig f0lgende:
Pa navxrende tidspunkt 0nsker ikke styret i Strinda S-lag a ta

stilling til saken, Inen viI ta saken opp til n0ye vurdering nar nxr
mere detaljer foreligger, og i sin tid forelegge saken for medlemn1ene
i laget.

Sa skjedde det ikke noe mere onl,kring denne saken f0r i 1967, da
blir bade formann og hestyrer i laget innbedt til en konferanse Oin
saken. Konferansen ble holdt i Folkets Hus.

I februar' 1969 far styret en utredning og forslag om salnmenslut
ning av S-lagene i Trondheim og Malvik.

Styret behandlet denne utredningen og forslaget og kom frarn til
f0lgende ensternmige vedtak:

Styret i Strinda Sarnvirkelag viI pa det navxrende tidspunkt
ovenfor medlernrnene ikke anhefale konsentrasjon. Bestyreren var
ikke lned i denne behandlingen og avstelnlningen.

Styret bestelnrner at det skal holdes et ekstra ordinxrt rnedlelns
m0te den 25. september 1969 og som eneste sak pa saklista er opp
f0rt konsentrasjon av S-lagene i Trondheim og Malvik. Det var et
framm0te pa 20 medlemmer, slik at m0tet var beslutningsdyktig.

Det ble en del diskusjon olnkring dette med a konsentrere sa
mange lag, men tiisiutt ble styrets forslag tatt opp til votering. Sty
rets forslag var: Det enstem1nige vedtak SOln hIe fattet i m0tet i fe
bruar samlne ar.Ved voteringen var det 15 ja-stemmer til styrets for
slag og 4 nei-stelnmer og 1 stemlneseddel var blank. Dermed hadde
lnedlemmene i Strinda S-Iag bestemt at laget skulle besta som eget
lag fremdeles.

Styret behandlet i 1968 saken olnkring et eksternt varehus pa
Lade, dette varehuset skulle drives av N.K.L. og san1virkelagene i
Trondheiln og Malvik. Strinda S-lag tegnet seg for 27 andeler i
prosjektet.

Etter at konsentrasjon av S-lagcne i Trondheims0111radet hadde
skjedd, hIe det bestemt at dette varehuset skulle drives av «Stor
laget», og Strinda S-lag fikk tilbakcbctalt sitt innskudd.

-t>

+

'~ Bestyrer Sverre H ugaas,
1934-1935.

Bestyrer Bernhard Bakken,
1924-1934.

Skrivelsc fra Strinda Fattigstyre med anmodning onl a fa utbetalt et medleols
innskudd pa kr. 27,51. Enste111mig besiuttet at bel0pet ikkc viI bli utbetalt
f0r det foreIiggcr en fullmakt fra vedkoolmende medleol.
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Tilbud av lokaler i Strindv. 24 for filialdrift, kr. 90,- i lcic pro nlancd, 1932.

Tilbud pa tomt a 8 ol~H ved Bromstad, pris pr. mal kr. 1 000,-.
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Varevognkj0p
Sin f0rste varevogn fikk Strinda Samvirkelag i ar 1929, etter en del
diskusjon i styret. Det var en Ford 1/2 tonner som ble innkj0pt.
Det var etter l1lange henstander OIn at lager Inatte begynne ll1ed
bringing, at denne bilen ble innkj0pt.

Denne bilen hadde lager til i 1933, da ble det vedtatt abytte den
i en ny 3/4 tonner Chevrolet til en pris av kr. 4 625,-.

I 1939 ble sa denne varevogna innbyttet i en ny Ford 1 1/2 ton
nero Denne bilen ha?de laget til den 20. april 1940, da rekvirerte
tyskerne denne vogna.

Samvirkelaget var sa uten bil helt til i 1955, da ble det innkj0pt
en Volkswagen varevogn til en pris av kr. 11 700,-.

I 1962 ble sa innkj0pt en Volkswagen varevogn til en pris av
kr. 16 480,-.

Den gamle ble innhyttet for kr. 7 000,-.
I 1965 kj0per laget atter ny bil ogsa av Inerket Volkswagen, da

var prisen kr. 18 600,-.
I 1969 ble den galnle Volkswagen innbyttet i en st0rre vogn av

merket Hanomag til en pris av kr. 26 800,-.
I 1975 hIe det innkj0pt en varevogn av merket Toyota til en

pris av kr. 37 600,-.

STYRET I JUBILEUMSARET

F0rste rekke Ira hfJyre: Formann Melvin Johansen, Helga Tiller, bestyrer lor
aI/ Lidbom. Annen rekke Ira hfJyre: Tor/inn Thangstad, Mildrid Lathe, Inge
0/steng, Kjell SkjfJnberg og Torleiv Bakken.

Lagers formenn
Tillirsvalgre - Ansane

I de seksti arene Strinda Samvirkelag har eksisrert, har det vxrt
mange av lagers medlemmer som har innehart rillirsverv innenfor
laget. Vi har denne gangen vaIgt a ra med de som har hatt for
mannsvervet i denne tiden.

Det har vxrt 10 Inedlelnlner SOlU har baret vervet som fortuann,
og det blir i gjennolnsnitt 6 ar pa hvert luedlem.

Var nuvxrende fornlann, Melvin Johansen, har sittet som for
mann i hele 14 ar og det er den lengste perioden av samtlige.

I 1934 dr0fter styret kj0P av tomt ved Bergsbakken av 1. Iversen, saken utsettes.
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] ac. Iversen .
B. DIstad .
S. S. Gjervan .
O. VasseIjen .
B. DIstad .
o. Vige .
Per J. Moe .
Sverre Bye .. 0•••••••••••••••••

Henry Lindsten . . .
Alfred Wenaas .
Melvin Johansen .

fra 1917 til 1920
» 1920 » 1924
» 1924 » 1928
» 1928 » 1930
» 1931 » 1933
» 1934 » 1939
» 1940 » 1947
» 1948 » 1949
» 1950 » 1955
» 1956 » 1962
» 1963 »
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F01gende har va:rt ansatt sam bestyrere:

fra 1917 til 1920
» 1920 » 1923
» 1923 » 1924
» 1924 » 1934
» 1934 » 1935
» 1935 » 1939
» 1939 » 1956
» 1956 » 1965
» 1965 » 1973
» 1973 »

J. Naustan .
J. Aastun .
P. Dahle .
Bernh. Bakken .
Sverre Hugas .
Math. Kvernma .
Alf R0nning .
Ole Jensen .

• Magnar Myrseth .
Jaralf Lidbom .

Oversikt over omsetningen

BETJENINGEN I JUBILEUMSAR.ET
ved Strinda Samvirkelag

(fast- og deltidsansatte) Ar Omsetning Bruttofortj. Nettofortj. Utbytte
fra h0yre, sittende: Berit Dahl, Laila Saltnes, Jorunn Hegge og Turid Ols0 1917 ..... 109 965,00 12 971,00 7 210,00
Teppen. Era hoyre, staende: Inger Lidbom, Kjellfrid Aas, Lillian Nestvold, 1918 ..... 163 682,00 16 811,00 6 731,00
Kari Gudding, Borghild Solli og Johanne Svee. Staende, annen rekke fra hoyre: 1919 ..... 230 736,00 24 351,00 5 074,00Bjarne Engoy, Helge lnnseth, Torleiv Bakken og Joralf Lidbom.

1920 ..... 252 077,00 25 212,00 2 625,00
1921 •••• 0 225 586,00 17 209,00
1922 ..... 177 112,00 12 229,00Gjennam tidene har det agsa va::rt mange sam har hatt sitt
1923 ..... 189 077,00 17 285,00arbeide innen Strinda Samvirkelag, ,men a nevne aBe disse ser vi
1924 ..... 199 034,00 8 863,00oss dessverre ikke rad til a gj0re.

f 1925 ..... 187 599,00 22 071,00 6 536,00
Vi har derimot tatt lned de 10 personene sam har v~rt med pa 1926 ..... 169 827,00 20 731,00 5 311,00

a bestyre laget. Det er ogsa her et gjennomsnitt pa 6 ar pa hver 1927 e •••• 166 403,00 21 787,00 6 509,00 2 °/0
bestyrer. AlE R0nning er den SOln har den lengste tjenestetid, ag sam .. 1928 ... 0. 161 333,00 22 531,00 7 392,00 21/2 °10
er pa hele 17 are Deretter kOlnmer B. Bakken pa 10 ar og Ole Jensen 1929 0 ••• 0 156 518,00 23 589,00 7 781,00 3 °/0
pa 9 are 1930 ..... 178 000,00 25 656,00 8 756,00 3 0/0

Strinda S-lag har hatt ll1ange sva::rt dyktige bestyrere sam har 1931 ..... 172 540,00 27 083,00 8 586,00 3 0/0
gjort en god innsats innen laget. 1932 ..... 203 896,00 26 784,00 8 148,00 3 0/0

1933 ..... 213 663,00 28 528,00 8 358,00 3 °/0
Tilbud pa forretningslokaler i Holtermannsveicn, saken utscttes. 1934 ..... 247 605,00 24 708,00 5 551,00 3 °/0
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Ar Omsetning Bruttofortj. N ettofortj. Utbyttc .Ar Omsetning Bruttofortj. Nettofortj. Utbytte
1935 ..... 248 293,00 26 023,00 8 350,00 3 0/0 1970 ..... 2 689 114,00 78 427,00 53 902,00 3 0/0
1936 ..... 264 332,00 25 314,00 7 544,00 3 % 1971 ..... 2928619,00 57 016,00 8 062,00 3 %

1937 ..... 269 523,00 27 642,00 7 057,00 3 % 1972 ..... 2 950 352,00 26 876,00 22 075,00 3 0/0
1938 ..... 278 233,00 28 831,00 7 036,00 2 % 1973 ..... 3 109 623,00 40 226,00 0 0/0
1939 ..... 265 338,00 -;-28 086,00 - 0 % 1974 ..... 3 698 808,00 84 937,00 26 867,00 0 0/0

1940 ..... 257 963,00 7 458,00 - 0 % 1975 ..... 4 722 470,00 115 969,00 50 250,00 1 %

1941 ..... 243 302,00 26219,00 7 018,00 0 0/0 1976 ..... 5 625 572,00 152 432,00 68 127,00 1 0/0
1942 ..... 232 850,00 25 887,00 6 001,00 0 %

1943 ..... 212 370,00 3 918,00
1944 ..... 223 515;00 24 636,00 4 942,00 1 0/0

1945 ..... 278 963,00 30 762,00 7 870,00 2 0/0

1946 ..... 288 502,00 37 634,00 10 582,00 2 0/0

1974 ..... 304 527,00 40 700,00 9 106,00 2 %

1948 ..... 313 273,00 42 928,00 8 055,00 2 %

1949 0 •••• 348 406,00 40 839,00 4 729,00 1 %

1950 ..... 379 308,00 43 134,00 6 803,00 0 0/0

1951 ..... 416 694,00 38 530,00 2 194,00 0 %

1952 ..... 456 608,00 -;- 2 490,00 0 0/0

1953 ..... 491 403,00 52 513,00 2 831,00 ° 0/0

1954 ..... 499 158,00 66 974,00 10 261,00 1 0/0

1955 ..... 498 549,00 +11 066,00 0 0/0

1956 ..... 556 178,00 -;-18 957,00 -;-18 957,00 0 0/0

1957 ..... 639 734,00 18 435,00 0 0/0

1958 ..... 723 416,00 23 443,00 2 157,00 0 0/0

1959 ..... 688 860,00 17 288,00 960,00 0 %

1960 ..... 644 993,00 22 813,00 11/2 %

1961 ..... 695 056,00 23 003,00 9 674,00 11/2 0/0

1962 ..... 774 280,00 25 427,00 10267,00 1t /2 o/0

1963 ..... 879 420,00 21 235,00 10 515,00 11/2%

1964 ..... 964 959,00 30 081,00 16 757,00 11/2 %

1965 ..... 981 364,00 32 800,00 20 355,00 21/2 %

1966 ..... 1 045674,00 35 406,00 22 406,00 2 %

1967 ..... 1 450 178,00 46 724,00 29 074,00 21/2 %

1968 ..... 1 816 207,00 49 417,00 32 517,00 21/2 %

1969 ..... 2 539 345,00 100 626,00 80 021,00 3 o/n
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