
Rapport fra kasserer 
 
Regnskap 2009 
Vi har holdt oss greit innenfor de rammene som er gitt i budsjettet, foruten om bønneringen 
som har brukt litt mer. Det skyldes blant annet at de måtte ha en ny telefon. Totalt er det komt 
inn ca 18 000 mer enn det som var budsjettert med. Det skyldes først og fremst et resultat som 
ligg ca. 15 000 over budsjett. Det er brukt litt mindre enn budsjettert. Først og fremst på 
tilskudd til Power, men også litt mindre på reiser. Det gjør at vi får et overskudd på ca. 45 000 
kr. 
  
Budsjett 2010 
Vi vil i 2010 budsjettere med 10 000 kr i inntekter fra treffet. På utgiftsiden foreslår vi en 
økning på reisebudsjettet med 5000 i forhold til 2009 budsjettet. Vi vil også måtte beregne litt 
større overføring til Power enn for 2009, men dog ikke så høyt som budsjettet var for 2009. 
Vi budsjetterer med samme medlemsinntektene som for 2009. Foreslår også en økning til 
Bønneringen til 7000 kr. 
 
Power 
Når det gjelder Power har vi holdt oss godt innenfor rammene av budsjettet Dette skyldes 
først og fremst at det bare har komt ut 3 blad mot normalt 5. Det er komt inn litt mindre fra 
Powerabonnenter i forhold til 2008. Dette skyldes nok at det ikke har vært noen satsing på 
nyrekruttering av abonnenter. Kostnadene med Power i 2009 er vanskelig å forutsi. Det 
kommer litt ann på hvor mange Power som blir gitt ut. Vi budsjetterer ikke med noen 
inntekter fra abonnenter 
 
Poweransatt 
Når det gjelder ansatt lønn så budsjetterer vi med en noe redusert utgift her da vi forventer 
kun å ha ansatt i ca halve året. Legger inn en liten lønnsøkning på ca 5%. Vi har også i år et 
etterslep på innbetaling av Powerlønn fra et par avdelinger, men vi har fått inn mer en 
budsjettert og mye mer en det er forbrukt. Det gjør sitt til at vi nå har en liten buffer å gå på og 
vi reduserer ansattandelen for 2010 litt i forhold til 2009. 
Tall i regnskap er ikke revidert når denne rapport ble skrevet og vil ikke rekke å bli revidert til 
årsmøtet. 
 
Legg og med en oversikt for lønnskompensasjonsfondet. Har her imidlertid ikke satt opp noe 
budsjett da det kun vil være mulig å søke inn her i forhold til hva som er gitt inn. 
 
Totalt har det vært et godt år med solide resultat og et solid resultat totalt sett. Dette skyldes 
nok i hovedsak at vi ikke har hatt ansatt i Power i mer enn 5 måneder. 
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