
   

Referat fra styremøte i UniRand as 
Tilsted fra styret: 
Ragnhild Hennum 

Tove Kristin Karlsen   

Kjetil Søren Sundet 

Fra administrasjonen: 
Adm. dir. Erik Gulbrandsen 

Under sak 3. Revisor Ragnhild Lunde Di Leo 

 

Møtedato:              07. oktober 2016  

Møtetidspunkt:     kl. 1300 – 1500  

Møtested:              Lucy Smiths hus 9. etg. Møterommet 

 

DAGSORDEN 

 

Sak 1       Godkjenning av dagsorden 

  

Vedtak:       

Dagsorden godkjennes. 

                                  

Sak 2       Godkjenning av referat fra styremøte 22. juni 2016 

Forslag til styrereferat fra styremøte 22. juni 2016 var vedlagt. 

 

Vedtak: 

Referat fra styremøte 22. juni 2016 ble godkjent og signert.  

 

Sak  3    Pensjonsforpliktelser i UniRand med datterselskaper 

Revisor Ragnhild Lunde Di Leo orienterte 

Styret tok orienteringen til etterretning og konkluderte med at det ikke var nødvendig å 

iverksette spesielle tiltak i datterselskapene. 

Styret var tilfreds med de tiltakene som var iverksatt i datterselskapene med å øke 

egenkapitalen.            

           

Sak 4        Regnskap for 2 tertial for UniRand 

Regnskapet for 2. tertial for UniRand med datterselskaper ble gjennomgått. 

Regnskapet for 2. tertial har et driftsresultat på pluss kr 52 277 for morselskapet. 

Det er et overforbruk i forhold til budsjett på revisjon og juridisk bistand som skyldes 

utredninger om pensjonsforpliktelser og skatteplikt for UniRand. 

Det ble i tillegg orientert om de innsparingstiltakene som var iverksatt i Atferdssenteret as. 

For de andre selskapene var det ikke større avvik fra forventet årsresultat. 

 

Vedtak 

Regnskapet ble tatt til etterretning 

 



 

Sak 5      Salg av DigForsk as  
Unntatt offentlighet, jf. offl. § 23,4 
 

Brev fra UiT Norges Arktiske universitet av 03.10.2016 var vedlagt  

 

Vedtak: 

Styret i UniRand AS tilrår overfor generalforsamlingen å overdra alle aksjene i DigForsk as 

med alle dets verdier og forpliktelser til Universitetet i Tromsø (UiT) Norges Arktiske 

universitetet. 

UniRand AS overdrar alle selskapets 165 aksjer pålydende NOK 10 000 til sammen 1.65 mill. 

NOK til UiT. 

Overdragelsestidspunktet er 01.01.2017. 

Overdragelsessummen settes til 1 mill. NOK. 

Den nye eieren (UiT) dekker utgiftene i forbindelse med årsoppgjøret som påløper etter 

eierskiftet (regnskapsavslutning, revisjon, styrehonorarer mm.).  

 

Sak 6    Skatteplikt UniRand 
Svar fra skatteetaten datert 22.09.16 lå vedlagt. 

Skatteetaten konkluderer med at UniRand as som konsern er skattepliktig. 

 

Vedtak: 

Styret tar konklusjonen til etterretning 

 

Sak 7     Orientering fra møte med departementene 
Styreleder orienterte fra møtene med departementene der en informerte om mulig endret 

organisering av UniRand konsernet. 

 

Blindern 17. oktober 2016 

 

 

 

Ragnhild Hennum                           Tove Kristin Karlsen                      Kjetil Søren Sundet 

Styreleder 

                                                                                                                  

 

 

 

 

                                                                                                                      Erik Gulbrandsen 

Vedlegg: 

1. Regnskap for 2. tertial 

2. Svar fra Skatteetaten datert 22.09.16 

3. Brev fra UiT Norges Arktiske universitet av 03.10.2016 

         


