Kommentarer til regnskap 2021 og budsjett 2022/2023 NVF
Note Konto Nr og Navn
1
3110 KONTINGENT

2

3120 STRØSAND INNT.

3

3400 KOMM. TILSKUDD DRIFT

4

3420 REFUSJON MOMS

5

4100 TRYKKING AV AVISEN

6

4105 DESIGN AVIS

7

4110 DESIGN NETT

8

4120 DIGITALISERING

9

4300 STRØSAND

10

4303 PÅVIRKNINGSARBEID

11

4305 MARKEDSFØRING

12

6840 DATAKOSTNADER

13

6810 PC TIL NVF

Regnskap
Kontingenten er på kr 60.
Antall medlemmer fakturert
2021 er 2.550
Betalte kasser i 2021 er 79.
kasser. Vår kostnad for disse
var kr 43.106,Kommunen ga oss tilskudd på
kr 125.000,-. Vi valgte å la
60.000, og 65.000 til
veisikring.
Vi søkte om kr 29.104,- og
fikk refundert kr 28.813,-,
pluss kr 4.219,- som følge av
korona
Det har vært produsert 7
utgave i 2021

Budsjett
Kontingenten er på kr 60.
Antall medlemmer pr.
01.04.2022 er 2589
Foreløpig er det levert og
betalt for, men ikke
fakturert, 71 kasser
Tør ikke kalkulere med
mer enn 25.000 i tilskudd

Kommer til å søke om kr
22.086,-, men tar ikke
høyde for mer enn 25 %
refusjon, dvs. kr 5.522,Kalkulerer med å
produsere 6 utgaver i
2022
Regner med å bruke
omtrent det samme som i
2021
Se over

Det har gått med 106 timer.
Vi hadde opprinnelig et
Totale budsjett er på 100.000. tak på 100.000,-. Det har
Vi har hittil brukt 70.876
gått med kr 70.000,- til
nå.
Budsjetterer med 15.000,for 2022 og 2023 for å
sluttføre arbeidet
Dette er 8 kasser betalt i april Kalkulerer med omtrent
og 71 kasser betalt i
samme utgift i 2022 og
desember De siste vil bli
2023
fakturert i 2022.
Det er levert en
Reduserer budsjettet noe
jubileumsbenk i 2021. Denne
ble betalt i 2022
Vi arbeider med å lage en
brosjyre og justerer våre
web sider
Forventer merkostnad i
forbindelse med å legge
regnskapet over til
Styreweb
Det ble kjøpt en ny bærbar PC
for å kunne samle og overføre
digitalt materiale

14

6840 AVISER/TIDSSKRIFTER

Hvert styremedlem får Amta
digitalt

15

7790 DIVERSE

16

1500 FORDRINGER
MEDLEMMER

17

Sum bankinnskudd

18

2051
VEISIKRING/VEILYSMIDLER

19

2450 BEVILGET VEISIKRING

Dette er bankboks og
ettersendelse av post
Det er to medlemmer som
ikke har betalt. Oksval, (kr
19.305,-) disse har jeg vært i
kontakt med. De har
temporære problemer.
Skoklefall terrasse. Kr 600,Inkludert i totalbeløpet på
856.333,- er også det som er
øremerket veisikring, dvs. kr
251.620,-. Slik at det totale
beløpet som NVF disponerer
er kr 604.713,Dette er midler tilgjengelig
for refusjon til våre
medlemmer. Kr 101711,Dette er bevilget, ikke
utbetalte midler. Kr 149.909,-

Det er 7 styremedlemmer.
Prisen antas å være kr
2.416,-

