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Vår regnskapsavtale med Mamut opphører, og vi har inngått ny avtale med Visma eAccounting. Dette 
er en skybasert løsning, og endrer arbeidsmåten vår. Det gjør at kasserer har adgang til regnskapet fra 
hvilket som helst sted via internett, og vi er lenger ikke avhengig av at én enkelt PC fungerer som den 
skal. Innkommende fakturaer vil bli automatisk registrert i systemet, og gjør det lettere å betale i tide. 
Medlemmene vil merke endringen ved at kontingentkrav vil bli sendt direkte til medlemmets epost-
adresse. Innbetalinger går inn i systemet, og styret vil ha full oversikt over status med atskillig mindre 
arbeid enn i dag. 
Styret vil som vanlig legge frem et forslag til budsjett for 2017 under årsmøtet. En lang rekke poster er 
temmelig konstante og uavhengige av driftsdetaljer, men påvirkes av prisene i markedet. Utgiftene til 
datadrift vil øke av to grunner: Mer av driften vår vil kreve internettilgang, og studiegruppene bruker 
også internett i større grad enn tidligere. Begge deler ser vi som en fordel. 
Budsjettet er som vanlig dominert av våre to hovedaktiviteter, studiegruppene og foredrags-
virksomheten. Gruppene arbeider godt, og styret oppfordrer medlemmene til å danne nye grupper. 
Styret ønsker å ha et høyt nivå på foredragene. Utgifter til reise og opphold er den viktigste faktoren, 
og styret har anledning til å velge foredragsholdere i løpet av året om nødvendig. Styret prioriterer 
temaer som kan interessere flest mulig av våre medlemmer, og inntekter og utgifter vil avhenge av 
oppslutningen. 
Medlemstallet er stabilt, omtrent like mange går naturlig ut av foreningen som vi får nye medlemmer. 
Etter en grundig vurdering fremmer styret forslag i budsjettet om at vi øker kontingenten til kr. 350. 
Dette vil være med på å holde høyt nivå, både på foredragene og gruppearbeidet. Vår økonomi er god, 
vi legger opp til balanse i driften, men tåler underskudd om det skulle være nødvendig. Styret har god 
kontroll med viktige faktorer. 
 
Merknader pr. årsskiftet til styret 
PC’en som vi bruker til regnskapet har fått en feil som gjør at den krever autorisert service for muligens 
å få den i orden igjen. Dette vil koste, og jeg ser ikke den helt store fordelen ved å sette en slik prosess 
i gang. Jeg skal imidlertid forsøke det som ikke koster penger, men det vil ta tid. Jeg setter i gang med 
det nye opplegget fra Visma fra min egen maskin, og håper det går greit med skylagring. 
Kan styret gå inn for en godtgjørelse til bruk av eget utstyr i det videre arbeidet? 
Jeg fikk akkurat lagt inn alle bilagsdata, og skrevet ut driftsresultatet og balansen – så gikk den i lås. Jeg 
får ikke skrevet ut posteringsjournal eller noe som helst annet. Alle våre tall stemmer med bankens, 
og jeg antar at revisor vil godkjenne regnskapet, han har fått 99% av bilagene tidlig i desember. 
Vi har ikke mottatt støtte for 2016 fra FU midt-norge. Vi leverte faktura i seneste laget, det gikk i 
glemmeboken. Vi må kontakte FU for å høre hva som kan skje videre.  
Vi har heller ikke mottatt støtte fra Sparebanken Møre, med dette går nok i orden. 
Til sammen utgjør dette 7.500 kroner. Begge beløp vil da komme på 2017-regnskapet. Vi har avtale 
med både Brages og Spm om videre støtte for hele 2017. 
Jeg slettet konto 1925 fordi det ble uoversiktlig etter hvert med turaktivitetskonto i tillegg. Nå er alt 
som har med turer å gjøre summert og fremkommer i konto 1920 med kr. 8.807 i overskudd. Dette 
skal vi være helt tilfreds med. Beløpet kunne vi ha overført til delvis dekning av underskuddet vårt, 
men lar seg nå ikke gjøre på PU PC’en. Styret må ta stilling til hvordan vi skal presentere dette i 
årsoppgjøret. 
Når vi starter det nye Visma-opplegget vil jeg helst også nulle ut konto 1940. Ber om tillatelse til dette. 
Vi har over 30.000 kroner på langtidskonto, dette har gitt oss hele kr. 32 i renter. Skal vi flytte beløpet 
til en annen og bedre mulighet? 
 
 


