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Litt historikk om
Uthus Regnskap
Svein Uthus født
6.7.1945.
Han har Selbu
Realskole, Trondheim
Handelsskole. etterutdanning ved TØH.
Han er autorisert
regnskapsfører og har
også vært kasserer og
formann i SBK i mange
år og han er æresmedlem i klubben.
Svein er også Odd
Fellowmedlem.

Svein Uthus Regnskapskontor ble dannet i 1978 av Svein Bernhard Uthus,
som drev hjemmekontor. De 2 første
årene drev han alene, men p.g.a. stor
pågang av arbeidsoppdrag ble det
ansatt 1 person som disponerte kontoret mens sjefen var ute hos noen
bedrifter og førte regnskap på stedet.
I begynnelsen ble regnskapene ført i
bøker, men litt om litt kom gjennomskriftsystemet med løse ark.

I 1982 flyttet firmaet inn i 2. etg. i
”gammelbanken”, nåværende bibliotek. 1 person ble ansatt som sekretær
og den første datamaskinen ble innkjøpt. Det ble en del startvansker og
utskifting av deler, men etter hvert fungerte systemet og vi gled inn i ”datarusen”.

Oppdragene kom stort sett fra Selbu og
det var både gårdsregnskap og firmaregnskap. Etter hvert som antall oppdrag økte ble det bestemt å ansette en
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person for å ta seg av gårdsregnskap,
her måtte det spesialisering til og da
det nye e-verksbygget ble ferdig, fikk
vi leie lokaler der. Firmanavnet ble så
endret til Uthus Regnskap og etter en
del år ble det bestemt at Uthus
Regnskap og Selbu-Trykk AS skulle
sette opp Selbu Utleiebygg, og i 1989
sto huset ferdig. Da ble det nok en
gang flytting, og nå hadde vi en person
til med på lasset. Nå var det to personer
til å ta seg av gårdsregnskap og to til
firmaregnskap + en sekretær til å holde
styr på flokken.

Firmaet holder fortsatt til i Selbu
Utleiebygg og det har vært en enorm
utvikling innenfor data, med for
eksempel e-mail, internett, elektronisk
overføring til likningskontoret, PCbank for å nevne noe.
01.01.1996 ble firmaet omdannet til
aksjeselskap og 5 personer er ansatt og
jobber der fortsatt.

DETTE TEMAET ER SKREVET ELLER FORTALT AV MARIT UTHUS

