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ÅRSMELDING 2022 
Foreningen Laberget Leirsted 

Medlemmer av foreningen 
Ved inngangen av 2022 hadde foreningen 118 medlemmer. 
Flere av disse bidrar med fast givertjeneste og månedtlige tilskudd. 
Dette er et forutsigbart økonomisk fundament som viktig for driften av Leirstedet. 

Styret for foreningen 
Styret har bestått av : 
Tor Oluf Kjølen        - Leder 
Morten Korsvik        - Nestleder 
Trond Aarsland        -Sekretær 
Anne Berit Ljøkjell  - Styremedlem 
Laila Ugedal Vang  - Styremedlem 
Hans Roar Sandberg - 1.Vara 
Olav Laberget            - 2.Vara 

Husmor Heidi Almil og dagig leder John Arne Marentius Jenssen                                         
har deltatt på alle styremøter med stort engasjement. 

Det ble avholdt 5 styremøter og behandlet 40 saker i 2022 

Foreningen har hatt en egen byggekomite bestående av: 
Morten Korsvik som leder, Jostein Hernes, John Arne  M. Jenssen, Heidi Almli og Sølvi 
Lorentzen.  Komiteen har jobbet med prosjektering og utbyggingssaker. Arbeidet har 
gått sakte fremover med utfordringer i forhold til verneforskrifter o.l. 

Bemanning 
Daglig leder: John Arne Marentius     100% stilling 
Husmor og internatleder: Heidi Almli 100% stilling 
Kokk og kjøkkenpersonal:Judith Solem 50% stilling 
I tillegg har virksomheten 6 tilkallingspersoner som bidrar 
ved større arrangement. 
Foreningen har engasjert 4 ungdommer i sommerferien 
som har hatt daglig drift av Sommer Motel.                                                                                    
De har også deltatt på Sommer Camp og Røde Kors tiltaket, Ferie for alle. 
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Dugnads engasjementet er dessverre dalende. Allikevel er det viktig å gi honnør til 
de som har bidratt. To personer har bidratt mange mandager med vasking. 
Det har også vært aktivitet utendørs i forbindelse med tynning av skog og 
oppryddingsarbeider. Vi over 60- leirene har en fantstisk frivillig gruppe.                               
I tillegg er alle i foreningens styre viktige bidragsytere på frivillig basis. 
Regner man inn alt dette, så er dugnadsinnsatsen på omslag 300 timer. 

Driften av Leirstedet 
Når vi endelig kom i gang etter Coronaperioden eksploderte det nærmest på 
Laberget.  Lag, foreninger og organisasjoner var sulteforet på sosiale møteplasser, 
leirer. Mange av arrangementene som ikke ble gjennomført i nedstegningstiden ble 
tatt opp igjen i 2022.  I lavsesong - periodene: Januar-Februar og November-
desember ble det utført innvendige oppgraderingstiltak. 
Laberget har blitt fornyet og våre besøkende bemerker stadig dette positivt. 

Status 2022 
Gjestedøgn:      1982 personer 

Minnesamvær:  10 stk. 

Selskap:                9 stk. 

Konf.leirer             7 stk. 
NLM-leirer            9 stk. 
Røde kors leir       2 stk. 
Tourette leir         1 stk. 
Leirskole                4 stk. 
Menighetsleir       5 stk. 
SommerCamp      1 stk. 
NLL sommerleir    1 stk. 
Klasserurer             2 stk. 

Det ble arrangert tilsammen 32 forskjellige leirarangementer i 2022 

Vedlikehold og utvikling. 
Leirstedet har i perioden blitt oppgradert. Både hytte,hus,leilighet og hybel har fått 
ansiktsløftning. Det jobbes også godt med utvikling av aktiviteter på uteområdene. 

Økonomi 
Periode regnskapet ut desember viser et overskudd på kr.464 696,- (årsregnskapet er 
ikke revidert i skrivende stund, men vi kan konkludere med at driften leverer svært  
godt i 2022. 



TAKK 
Vi ønsker å rette en stor takk til leirstedets venner og sponsorer.   
Deltagerne på vi over 60-leirene har også vært betydelige bidragsytere i form av 
kollekter og årsalg. Tusen takk! 

Skogn 10.mars 2023 
Styret for Foreningen Laberget Leirsted 

Tor Oluf Kjølen        - Leder 
Morten Korsvik        - Nestleder 
Trond Aarsland        -Sekretær 
Anne Berit Ljøkjell  - Styremedlem 
Laila Ugedal Vang  - Styremedlem 
Hans Roar Sandberg - 1.Vara 
Olav Laberget            - 2.Vara 

Daglig leder    John Arne Marentius Jenssen 


