
Kasserers notater
2020 - revisjon
Funnet ut av avviket på ca. kr 3.000 i det ureviderte regnskapet: en feil ved
posteringen m/ Sintef-støtten (kr 3.300) gjorde at selv om denne hadde blitt
lagt til, ble ikke endringen koblet riktig til sluttsummen. Dette er nå rettet
opp, og nå er det kun en forskjell på 49,56 kr. mellom regnskap og den faktiske
endringen på konto pr. 19/02/2021 (slutten av H2020-regnskapet)

2021
Regnskap V2021 Se vedlegg på Discord.

NB: Fra og med V2021 benyttes kalenderår istedenfor regnskapsår. Overgangen
medfører at innkjøp fra tidsperioden mellom halvårsmøtet høsten 2020 t.o.m.
31.12.2020 er ikke inkludert i dette regnskapet.

Inntekter kr 12,058.00
Disk kr 3,272.00
Donasjoner kr 0.00
Medlemskap kr 8,754.00
Pant kr 32.00
Renter kr 0.00
Annet kr 0.00

Pant: Ikke mye så langt, men flaskene begynner å hope seg opp.

Renter: Utbetales senere i år.

Utgifter -kr 14,832.51
Abonnementer kr 0.00
Bøker -kr 399.00
Daglig Drift -kr 2,137.50
Fadderuke -kr 5,642.00
Gebyr -kr 1,649.75
Hardware -kr 400.00
Trivsel & Arr. -kr 4,411.22
Kurs og PR kr 0.00
Annet -kr 193.04

Fadderuke & arr.: Stort overskudd til tross for strålende suksess mtp. rekrutter-
ing.

Kurs og PR: Ikke holdt kurs dette semesteret.
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Annet: SendRegning-regning.

På konto 01.01.2021 kr 127,442.31
Sum inntekter kr 12,058.00
Sum utgifter kr 14,832.51
På konto 22.02.2021 kr 124,506.94
Resultat
Resultat iflg regnskap -kr 2,774.51
Resultat iflg kontoendring -kr 2,935.37
Nettoavvik -kr 160.86

Budsjettforslag 2021

Post Forslag Endring
**
** Notater

Inntekter 43650 41550 -2100
Disk 1000 1000 0
Donasjoner30000 28000 -2000 25000 fra NTNU, ~3000 fra Sintef
Medlemskap10000 10000 0 10000 kr var et godt anslag for 1.

halvår, da vi har kommet oss
gjennom 83% av året og har nådd
87% av målet i denne posten. Ta en
ny kikk på dette dersom
gjenåpningen fortsetter og de nye
fadderuke-rekruttene blir
medlemmer.

Pant 2500 2500 0 Flaskene hoper seg opp pr.
9/27/2021

Renter 150 50 -100 Utifra at renten i fjor lå på under
50kr totalt.

Annet 0 0 0

Utgifter 39150 39150 0
Abonnementer0 0 0
Bøker 3000 3000 0
Daglig
Drift

4000 4000 0 Bør revideres etterhvert mtp.
aktiviteten etter gjenåpning

Fadderuke 10000 10000 0 Utifra storslagen suksess m/
rekruttering i det siste, hadde det
vært kurant å øke denne posten
enda mer. . . om vi klarte å bruke
pengene (vi brukte så vidt over
halvparten i år)

Gebyr 3000 3000 0
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Post Forslag Endring
**
** Notater

Hardware 10000 10000 0
Trivsel
& Arr.

7150 7150 0

Kurs og
PR

2000 2000 0

Annet 0 0 0

Kontant Kassen har en beholdning på 9,597.00 kr i kontanter per 9/27/2021
(ref. vedlegg)

Vi bilagsfører alle innlegg dersom mulig, men likevel er det vanskelig å holde
orden på kontanter da flere legger disse i postkassen uten videre informasjon - det
forekommer sjelden, men nok til at muligheten for å eksplisitt forby kontantbruken
har blitt nevnt.

Inntil videre ønsker vi derfor å minne alle på at alle innlegg i postkassen skal
merkes med navn og kontonr., og at kontanter må legges i en konvolutt merket
med navn og formål. (eks. “Linus Torvalds, årskontingent”)
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