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Sak 1. Godkjenning av innkalling 
Innkallingen ble godkjent ved akklamasjon. 

Sak 2. Valg av møteleder, referent, tellekorps og ordstyrer 
Trude Johansen ble valgt til møteleder og ordstyrer. 

Hilde Austlid ble valgt til referent. 

Heidi Brimi og Anneke Klaasen ble valgt til tellekorps. 

Sak 3. Godkjenning av fullmakter, tale- og forslagsrett for 
ikke-medlemmer 
Det var en fullmakt, som ble godkjent enstemmig. 

Det var kun medlemmer til stede. 

Det var 7 stemmeberettigede til stede. Med fullmakten ble det totalt 8 stemmer. 

Sak 4. Årsberetning 2013 
Årsberetningen ble godkjent ved akklamasjon. Se vedlegg 1. 

Sak 5. Regnskap 2013 
Revisor hadde ikke fått ferdig revisorberetning (han kommenterte at han hadde fått alle 

regnskapsdokumenter i god tid). Han kommenterte over telefon at han har sett på det i store trekk, 

og at det ser bra ut, men at han ikke har finsjekka, så det kan være småting å bemerke.  

Etter gjennomgang av kasserer og anbefaling fra revisor godkjente årsmøtet regnskapet for 2013 

under forutsetning av at revisor ikke finner grove feil. Hvis det skjer pålegger årsmøtet styret å kalle 

inn til ekstraordinært årsmøte for å ta opp regnskapet 2013 til ny behandling. 

For regnskap, se vedlegg 2. 

Sak 6. Ankesaker  
Det var ingen ankesaker. 

Sak 7. Vedtektsendringer  
Styret hadde ett forslag til vedtektsendring, som forelå i to varianter: 

Alternativ 1 

8.2 Styret har syv medlemmer og to varamedlemmer som alle skal være fylt 18 år. 

8.3 Styret består av leder, kasserer og arbeidsleder, dugnadsorganisator, samt tre 

styreposter som avgjøres av årsmøtet. Ved permanent frafall kompletterer styret seg fra 

varamedlemmene, kan rekonstituere seg selv, og kan selv finne nye varamedlemmer. 
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Alternativ 2: 

8.2 Styret har seks medlemmer og to varamedlemmer som alle skal være fylt 18 år. 

Styreleder har dobbel stemme. 

8.3 Styret består av leder, kasserer og arbeidsleder, dugnadsorganisator, samt to 

styreposter som avgjøres av årsmøtet. Ved permanent frafall kompletterer styret seg fra 

varamedlemmene, kan rekonstituere seg selv, og kan selv finne nye varamedlemmer. 

 

Alternativ 2 ble vedtatt, med 7 stemmer for, og 1 avholdende stemme. 

Sak 8: Endring i styreinstruks 
Styret hadde på forhånd lagt fram forslag til styreinstruks for organisator, arbeidsleder og PR-

ansvarlig, men valgte å trekke forslaget til organisator og arbeidsleder, siden den nye 

sammensetningen av styret ikke er trer i kraft før ved neste styrevalg.  

Styret fremmet følgende forslag til tillegg til styreinstruks: 

PR-ansvarlig har hovedansvar for profilering av Landsbyen utad, inkl. rekruttering av 

medlemmer, nettsider, nyhetsbrev etc. PR-ansvarlig skal ikke trenge å gjøre hele jobben 

alene, men har hovedansvar for å tenke lure tanker og ta initiativ. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

Sak 9. Planer for 2014 
Styret hadde lagt fram et forslag til planer for 2014. Etter noen endringer ble følgende planer 

enstemmig vedtatt: 

BYGGING 

Førsteprioritet 
• Pipe- og peis-fundamenter for vertshuset  
• Tak materialtørke 
• Vedlikeholde veien  
• Forlenge veien opp til utedoen 
• Sikre fundamentene på Snekkerbua 

Andreprioritet 
• Påkjøring av masse på tunet 
• Starte bygging av vertshuset  
• Sortere tømmer til vertshuset  
• Takrenner på Grindbygget  
• Trapp/rampe til Dokropolis 
• Vedlikehold av bygningsmassen 
 

UTSTYR 

Førsteprioritet 
• Lys i snekkerbua 
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• Organisere eksisterende verktøy og vurdere behovet for utskifting 
• Kontrollere brannslukningsapparater og etterfylle ved behov 
• Vedlikeholde eksisterende utstyr (ATV, aggregat, henger, motorsager)  
• Reparere Trekk-Tor 

Andreprioritet 
• Anskaffe et kraftig dieselaggregat  

ADMINISTRATIVT 

Førsteprioritet 
• Skaffe sponsorer og økonomiske bidragsytere til å finansiere Vertshuset  
• Foreta konkrete tiltak for rekruttering, f.eks på laiver, med plakater i byen og på arrangementer, 

gjennom god informasjon om at alle man dose etc etc.   
• Gjennomføre to store, inntektsbringende aktiviteter 
• Utrede mulighetene for forsikringsavtaler for bygningsmasse og utstyr 
• Sende ut brev til medlemmene i løpet av første halvdel av 2014 med informasjon om 

dugnadsdatoer og arrangementer inkl dugnadsplaner samt giro for medlemsavgift 
• Dra i gang crowdfunding av byggeprosjekter (gjennomført av egen prosjektgruppe, men med 

nødvendig støtte fra styret)  

Andreprioritet 
• Arrangere BKP med auksjon eller tilsvarende 
• Lage en presentasjon av Landsbyen rettet mot offentlige myndigheter, sponsorer, media og 

potensielle bidragsytere og opprette kontakt og dialog med disse 
• Med grunnlag i Illustrasjonsplanen lage et nytt dokument “Landsbyens Store Plan” som skal være 

et internt hoveddokument som viser hvor vi har tenkt oss hen 
• Finne en løsning for Landsbyens papirer, erstatning for ikke-fungerende arkivarstilling.  
• Følge opp utredningsarbeid vedrørende parkeringsplassen i samarbeid med Statskog 
• Opprette ny og forbedret nettside 

Sak 10. Budsjett for 2014 
For en del år siden ble det vedtatt å opprette et reisefond, men beskrivelse av formålet med fondet 

mangler, og det har ikke vært satt av penger til det på mange år. Trude Johansen kom med forslag 

om å ta dette i bruk igjen. Etter diskusjon ble følgende vedtatt enstemmig: 

Styret lager en tekst som beskriver reisefondet, med utgangspunkt i at det skal brukes for 

rekrutterings- og nettverksformål. 

Følgende budsjett ble enstemmig vedtatt.  

På spørsmål ble det forklart at for arrangementer fører vi kun nettoinntekter i det overordnede 

budsjettet. Det føres egne prosjektbudsjett for hvert prosjekt. 

Budsjettforslag 2014 
Inntekter 

 Medlemskontingent  kr    10 000,00  

Gaver, støtte  kr      2 500,00  

Arrangementsinntekter  kr    75 000,00  

Utleie - anlegget  kr                 -    

Utleie - utstyr og løsøre  kr                 -    

Diverse inntekter  kr                 -    
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Finansinntekter  kr           50,00  

Sum inntekter  kr    87 550,00  

  Utgifter 
 Byggeprosjekter  kr    25 000,00  

Vedlikehold og utbedring - anlegg  kr      2 500,00  

Diverse forbruksmateriell  kr      3 000,00  

Maskiner og utstyr  kr      5 000,00  

Vedlikehold av maskiner og utstyr  kr      5 000,00  

Forsikringer maskiner og utstyr  kr      3 800,00  

Årsavgift maskiner og utstyr  kr      1 835,00  

Diverse utgifter  kr      1 000,00  

PR og administrasjon  kr      5 000,00  

Festeavgift  kr    13 200,00  

Finanskostnader  kr      1 000,00  

Reisefond  kr      3 000,00  

Sum utgifter  kr    69 335,00  

  Resultat  kr       18 215,00  

Sak 11. Andre innkomne forslag  
Det var ingen andre innkomne forslag. 

Sak 12. Valg av styre, valgkomité og revisor  
Valgkomiteen hadde lagt fram et forslag til alle poster bortsett fra styremedlem 2. Et av de foreslåtte 

varamedlemmene sa seg villig til å stille som styremedlem, og et av de oppmøtte medlemmene stilte 

som varamedlem. Følgende styre ble valgt enstemmig: 

Styreleder:  Trude Johansen 
Arbeidsleder:  Tore Svanemsli 
Kasserer:  Hilde Austlid 
Styremedlem 1, PR-ansvarlig: Heidi Brimi 
Styremedlem 2: Anneke N.Klaasen 

Varamedlemmer: 1. Thomas Fuglseth 
 2. Mari Skatvold 

Følgende ble valgt enstemmig som ny valgkomite: 

Ole Ingvar Stene 

Sunniva Saksvik 

Torun Hegre 

Sverre Midthjell ble valgt enstemmig som revisor. 
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Sak 13. Eventuelt  

Navn på ny doning 
Det har kommet inn mange navneforslag til Landsbyens nye kjøretøy. Etter tentativ avstemming stod 

vi igjen med fem forslag, uten noen klar favoritt. Det ble vedtatt at styret legger ut følgende fem 

forslag til avstemming på laivforum.net (med annonsering på Facebook, Google+ og nettsidene): 

 Bomba 

 Bombadill 

 Doze-Doris 

 Trekk-Torill 

 Max Trekker 

Medlemsskap i THREF 
Heidi Brimi foreslo at Organisasjonen Landsbyen melder seg inn i THREF, Trøndelag historiske re-

enactmentforening (http://sverresborg.no/om-sverresborg/prosjekter/thref-trondheim-historiske-

re-enactmentforening/). Foreningen skal bl.a. opprette en utstyrsliste og en kompetanseliste for folk 

som er på utkikk etter ressurser å leie til arrangementer etc. med historisk tilsnitt. Medlemskap vil 

koste 100 kr/år. 

Årsmøtet vedtok enstemmig at Landsbyen skal melde seg inn i THREF. 

 

Årsmøtet ble hevet kl . 19.50. 

 

 

Referent Hilde Austlid (sign) 

 

Kontrollert: Trude Johansen (sign), Thomas Fuglseth (sign) 

  

http://sverresborg.no/om-sverresborg/prosjekter/thref-trondheim-historiske-re-enactmentforening/
http://sverresborg.no/om-sverresborg/prosjekter/thref-trondheim-historiske-re-enactmentforening/
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Vedlegg 1, til sak 4: Årsberetning 2013 

Styre 2013 
Styreleder:   Trude Johansen 
Arbeidsleder:   Erlend Johannessen 
Kasserer:   Mari Skatvold 
Styremedlem:  Hilde Austlid 
Styremedlem:  Roy W. Andersen 

Varamedlemmer: 1. Skjold Haugstad 
   2. Bjørnar Kvernevik 

Revisor:   Sverre Bugge Midthjell 

Dugnadstimer 
Det er lagt ned 1423 dugnadstimer i Organisasjonen Landsbyen i 2013. Av disse er 870 timer bygging 

og arbeid i Landsbyen, og 473 på andre dugnader, som for eksempel zombiedugnad, Blåknutepunkt, 

vikingmarkedet, og middelalderspill i Meldal. Vikingmarkedet er den største innsatsen, med 190 

timer nedlagt. Vikingmarkedet er også den største inntektskilden, så inntekt står godt i forhold til 

innsats.  

På årsmøtet, som ble avholdt i Juni, ble det avtalt å sette opp dugnadshelger, eller stordosehelger, på 

forhånd slik at medlemmene kunne planlegge. De ble satt opp med planlagte aktiviteter samt hvor 

mye arbeid de innebar. De forskjellige kategoriene var Soft, mellom og hard. Om dette førte til at folk 

planla seg vekk fra Landsbyen vet jeg ikke, men i starten av sesongen gikk det svært trått å få med 

folk. Ferietider hjalp heller ikke. De første dugnadene var vi ikke flere enn fire arbeidere, noe som 

gjorde at de planlagte aktivitetene ble skøvet framover. Sesongen ble også startet opp en drøy 

måned for seint og en dugnad ble avlyst pga. for lite folk. Det er vel og greit at Landsbyen tjener 

penger på matframbud og diverse andre oppdrag, men vi må ikke glemme at det er i Landsbyen 

jobben skal gjøres.  

Når det først dukket opp folk på dugnad, var det ingenting å si på innsatsen. Den helga vi støpte 

fundamenter var jeg rættli stolt av oss. Åpen dag/Fårikål helg og fundament helga var de største 

dugnadene med nesten 200 arbeidstimer hver og ære være de av oss som har gjort et slag i 

Landsbyen i år. 

Bygging 
Dette er status for bygningsmassen og året som gikk: 

 I Landsbyen i fjor ble alle ferdige flater tjærebredd to ganger,  

 Dokropolis er HELT ferdigstillt med torvtak og godt innskutt igjennom hele sesongen. 

 Materialtørka ble litt nedprioritert desverre pga. manglende doserkraft. Den har alle skråstivere 

på plass, men den mangler fortsatt tak. 

 Snekkerbua er ferdig innredet, med nyinnkjøpte sager og høvelbenk.  

 Lavvo ble godt brukt og tatt ned for vinteren.  

 Viknahuset har fått felt inn en ny tverrstiver under hemsen. Peisen er tatt ned og satt opp igjen. 

Forskjellen på trekken er meget merkbar. 

 Kjøkkenbua har fått nytt tak og nye arbeidsbenker. I tillegg ble det ninjadoset et gulv. Kjøkkenbua 

er så og si ferdig. Den bør tømmes og settes opp på ny om den skal brukes i noen år til.  
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 Verkstedsbua er et systematisk rot. Det er fortsatt spader og endel snekkerverktøy der, men den 

blir mer og mer sjaltet ut som lagerplass til fordel for snekkerbua. Mitt forslag er å ha skittent 

verktøy, som spader og hakker der, mens finverktøyet, hammere, tappjern osv, er i snekkerbua. 

 Vertshuset er blitt påbegynt. Alle fundamenter til tømmerkassen er på plass. Disse må justeres i 

riktig høyde dog. Fundament for 2 stk. peis og pipE står igjen.  

 Plassen generelt har blitt ryddet for småskog. Veien er flikket med grus her og der, men litt 

oppkjørt etter gravemaskina. Siden vi fikk gravemaskin til å grave fundamenter ble vi nødt til å ta 

ned en del småskog på veien og tunet. Dette ga oss masse ved og en mønsås som vi muligens kan 

bruke på Bompistua. 

Ellers er det utført flere reparasjoner, småting og justeringer av byggene vi har. Mest nevneverdig av 

disse er at peisen i Viknahuset endelig har blitt utbedret. Arbeidsleder Erlend stilte opp med sin 

murerkompetanse og demonterte den gamle kleberstenspeisen fullstendig. Deler av disse ble 

gjenbrukt sammen med pen murstein vi har fått fra Johannessen og Hagen AS, og vi har nå en helt 

nybygd peis som fører røken opp pipa i stedet for ut i rommet! Bravo! 

Det mest synlige på tunet i dag er byggestarten på vertshuset. Byggesøknaden for vertshuset ble 

godkjent 23. april, og vi startet så raskt som mulig med å komme i gang med Landsbyens viktigste 

bygg. Etter en vurdering av både pris og tidsforbruk ble det avgjort at vi leide inn gravemaskin med 

fører fra en lokal entrepenør, Bjørgum Maskinpark, for å få gravd ut tomten til vertshuset. Helgen 

etter var et stort dugnadslag på plass og alle pilarene til vertshuset ble støpt. I det sørvestlige hjørnet 

ble det lagt ned en tidskapsel med noen bilder, signatur av alle doserne som var tilstede og en av 

våre brosjyrer, kanskje noen finner den en dag Nå er pilarene isolert og det er gravd igjen, klart til å 

starte med sylstokker i neste sesong. 

Andre dugnader 
Landsbyen har vært med på  mange dugnader i 2013 for å tjene penger. Vikingmarkedet har blitt en 

gjenganger, i år med Trude Johansen som ansvarlig med Tore Svanemsli som reddende engel.  

På tross av noe variabelt vær gikk boden med et solid overskudd, og vi fikk mye positiv respons fra 

publikum.  

I tillegg har Organisasjonen Landsbyen tjent gode penger på å være zombie statister for et TV 

program, skru pilgrimsskilter for kommunen og som hjelpere på middelalderdagen til Meldal 

Kulturskole. På sistnevnte arrangement fikk Landsbyen svært god respons og vi jobber allerede med 

å tilpasse et opplegg for 2014 

Sosiale aktiviter 
I januar 2013 ble det for første gang på lenge arrangert Blåknutepunkt. Denne gangen var det 

Landsbyens initiativ, både med mål om å engasjere trønderne mer for Landsbyen, men også for å 

hjelpe til med å holde liv i et stadig mer fraksjoner laivmiljø. Det ble en fin dag med både kort laiv, 

flere gode diskusjoner, bankett, auksjon og fest. Totalt sett gikk BKP omtrent 10 000 i overskudd. 

Det ble arrangert Åpen dag i Landsbyen for første gang på lenge. Heidi Brimi stod bak et arrangement 

som trakk rekordstore mengder mennesker til Landsbyen for å både se seg rundt, spise vafler og 

snakke om både det ene og det andre. 

Økonomi 
Landsbyen har hatt et bra år. Inntektene er noe lavere enn budsjettert på noen punkter og høyere på 

andre, men utgiftene har vært lavere enn forventet. Av de mer oppsiktsvekkende økonomiske saker 

er avgjørelsen om å kjøpe inn ATV. Dette har blitt snakket om lenge, og når Trekk-Tors girkasse gikk i 

stykker nok en gang og vi måtte leie ATV av en lokal helt for å få gjort noe arbeid så ble snakket 
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høyere. Like etter fikk vi tilfeldigvis kontakt gjennom egne medlemmer om en ATV av bra merke og i 

usedvanlig bra stand, til en like usedvanlig god pris. Styret avgjorde da å kjøpe ATV for 50 000 kroner, 

mye siden dette var via kjente og pga. forholdet mellom pris og kvalitet på doningen. 

Gjennomføring av planer for 2013 

BYGGING 

Førsteprioritet 
• Gjøre grunnarbeid for vertshuset – gjort 
• Ferdigstille materialtørke – delvis gjort, mangler tak 
• Vedlikehold av bygningsmassen – gjort 
• Påkjøring av masse på tunet – ikke gjort 
• Forlenge veien opp til utedoen – ikke gjort 

Andreprioritet 
• Starte bygging av vertshuset – gjort 
• Sortere tømmer til vertshuset – ikke gjort 
• Vedlikeholde veien – delvis gjort 
• Sikre fundamentene på Snekkerbua – ikke gjort 
• Takrenner på Grindbygget – ikke gjort 
• Trapp/rampe til dokropolis – ikke gjort 

UTSTYR 
• Anskaffe et kraftig dieselaggregat – ikke gjort 
• Lys i snekkerbua – ikek gjort 
• Organisere eksisterende verktøy og vurdere behovet for utskifting – gjort 
• Kontrollere brannslukningsapparater og etterfylle ved behov – gjort 
• Vedlikeholde eksisterende utstyr (Trekk-Tor, aggregat, henger, motorsager) – gjort 

ADMINISTRATIVT 

 Førsteprioritet 
• Skaffe sponsorer og økonomiske bidragsytere til å finansiere Vertshuset – ikke gjort 
• Arrangere BKP med auksjon – gjort 
• Foreta konkrete tiltak for rekruttering, f.eks på laiver, med plakater i byen og på arrangementer, 

gjennom god informasjon om at alle man dose etc etc. – ikke gjort 
• Gjennomføre tre store, inntektsbringende aktiviteter – gjort (se årsberetningen for detaljer) 
• Lage en presentasjon av Landsbyen rettet mot offentlige myndigheter, sponsorer, media og 

potensielle bidragsytere og opprette kontakt og dialog med disse – ikke gjort 
• Utrede mulighetene for forsikringsavtaler for bygningsmasse og utstyr – ikke gjort 
• Registrere nytt styre i Brønnøysundregisteret – gjort 
• Sende ut brev til medlemmene i løpet av første halvdel av 2013 med informasjon om 

dugnadsdatoer og arrangementer inkl dugnadsplaner samt giro for medlemsavgift – ikke gjort 
• Opprette fungerende medlemsregister – gjort 
• Utrede muligheten til crowdfunding av byggeprosjekter  – gjort av egen arbeidsgruppe 

Andreprioritet 
• Med grunnlag i Illustrasjonsplanen lage et nytt dokument “Landsbyens Store Plan” som skal være 

et internt hoveddokument som viser hvor vi har tenkt oss hen – ikke gjort 
• Finne en løsning for Landsbyens papirer, erstatning for ikke-fungerende arkivarstilling. – ikke 

gjort 
• Revidere årshjul for å sikre styrearbeidets kontinuitet. –gjort 
• Følge opp utredningsarbeid vedrørende parkeringsplassen i samarbeid med Statskog – gjort, men 

lite framgang 
• Opprette ny og forbedret nettside – påbegynt  
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Vedlegg 2, til sak 5: Regnskap 2013 

Resultatregnskap 2013 
 Ajour pr 31.12.2014 

  

 

Inntekter Sum Budsjett Rest 

200 Medlemskontingent  kr                5 600,00   kr         10 000,00   kr               -4 400,00  

210 Gaver, støtte  kr                2 643,85   kr           5 000,00   kr               -2 356,15  

220 Arrangement og oppdrag  kr              78 444,72   kr         60 000,00   kr             18 444,72  

230 Utleie - anlegget  kr              17 000,00   kr         30 000,00   kr             -13 000,00  

231 Utleie - utstyr og løsøre  kr                2 200,00   kr           2 000,00   kr                   200,00  

240 Diverse inntekter  kr                1 960,00   kr                        -     kr                1 960,00  

280 Finansinntekter  kr                      58,00   kr                         -     kr                      58,00  

 
Sum Inntekter  kr            107 848,57   kr      107 000,00   kr                    848,57  

 
Utgifter 

   300 Byggeprosjekter  kr              28 399,00  kr         35 000,00   kr                6 601,00  

310 Vedlikehold og utbedring anlegg  kr                    509,00   kr           5 000,00   kr                4 491,00  

320 Diverse forbruksmateriell  kr                2 399,00   kr           5 000,00   kr                2 601,00  

330 Maskiner og utstyr  kr              55 625,00   kr         10 000,00   kr            -45 625,00  

331 Vedlikehold maskiner og utstyr  kr                            -     kr           5 000,00   kr                5 000,00  

340 Diverse utgifter  kr                               -     kr           5 000,00   kr                5 000,00  

380 PR og administrasjon  kr                2 209,00   kr           5 000,00   kr                2 791,00  

381 Festeavgift  kr              16 006,00   kr         24 800,00   kr                8 794,00  

382 Finanskostnader  kr                1 779,73   kr           1 000,00   kr                  -779,73  

 
Sum Utgifter  kr            105 147,00   kr         95 800,00   kr              -9 347,00  

     

 

Resultat  kr                2 701,57   kr         11 200,00   kr              -8 498,43  

 

Inntekter: 
Medlemskontingent: Igjen, her har vi ikke fått på plass en god nok løsning for å holde kontakten med 

nåværende og tidligere medlemmer. 10 000 kr som budsjettert er et fullstendig realistisk tall, men 

det krever litt arbeid i kulissene. 

Gaver/støtte: Her er det Grasrotandelen fra Norsk Tipping som utgjør hoveddelen, i tillegg til et par 

donasjoner fra enkeltpersoner. 

Arrangement/oppdrag: 2013 var et godt år på innektsfronten for Landsbyen. Vi har hatt svært ålreite 

oppdrag for NRK, Meldal Kulturskole og Trondheim Kommune, i tillegg til BKP som gikk over all 

forventning og et pent resultat fra årets Vikingmarked. 

Utleie - anlegget: Inntekter fra laiven De siste dager i tillegg til ei helg med utleie til et privat 

arrangement. 

Utleie - utstyr og løsøre: Utleie av utstyr i forbindelse med De siste dager. 

Diverse inntekter: Salg av ved og brus i forbindelse med utleie. 

Finansinntekter: renteinntekter. 
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Utgifter 
Byggeprosjekter: Vi har startet grunnarbeidet på Vertshuset, og takket være Erlends gode kontakter 

innen byggebransjen fikk vi en god pris på arbeid og materialer. 

Vedlikehold og utbedring anlegg: Mye arbeid ble gjort på denne fronten i 2012, så i 2013 er det kun 

krana som har fått seg en oppgradering. 

Diverse forbruksmateriell: Spiker og planker og småting som blir brukt litt her og der i løpet av ei 

arbeidshelg. 

Maskiner og utstyr: Vi har kjøpt oss ATV! Årets inntekter ble noe bedre enn budsjettert og utgiftene 

lå an til å bli ca halvparten av det budsjetterte. Etter litt for mange runder og pæs med en Trekk-Tor 

som ikke er helt i form, så valgte styret å slå til når vi fikk tilbud om en svært velholdt ATV av akkurat 

den typen vi trenger.  

PR og administrasjon: Postkasse, nettsider og årsmøtemat. 

Finanskostnader: Gebyrer for bank og paypal, periode- og transaksjonskostnader bank og 

purregebyrer. 

Resultat 
På inntektssiden ble året litt bedre enn budsjettert, selv om fordelingen ble litt annerledes. På 

utgiftssiden lå det an til ca halvparten av de budsjetterte utgiftene, så når vi i november fikk tilbud 

om å kjøpe en pent brukt ATV så valgte styret å slå til. Resultatet er dermed dårligere enn 

budsjettert.  

 

Pengebeholdning Sum Budsjett Rest 

100 Brukskonto  kr              40 469,65   kr                            -     kr         40 469,65  

101 Sparekonto  kr                3 237,10   kr                             -     kr           3 237,10  

110 Paypal  kr                  -132,60   kr                             -     kr             -132,60  

 
Sum pengebeholdning  kr              43 574,15   kr                             -     kr         43 574,15  

     

 

Hovedarrangementer 
   401 Julemarked 2012  kr                              -     kr                             -     kr                         -    

402 Blåknutepunkt  kr                9 793,30   kr                             -     kr           9 793,30  

403 Vikingmarked 2013  kr              32 171,41   kr                             -     kr         32 171,41  

404 Åpen Dag  kr                    689,00   kr                             -     kr              689,00  

405 Bodsalg NDR  kr                1 049,42   kr                             -     kr           1 049,42  

406 Zombiedugnad NRK  kr                7 000,00   kr                             -     kr           7 000,00  

 
Sum hovedarrangementer  kr              43 703,13   kr              60 000,00   kr       -16 296,87  

     

 

Prosjekter 
   501 Vertshus  kr              28 379,00   kr                              -    -            28 379,00  

502 Materialtørke  kr                              -    
 

                             -    

503 Dokropolis  kr                               -     kr                              -                                  -    

504 Snekkerbua  kr                              -     kr                              -                               -    

 
Sum prosjekter  kr             28 379,00   kr                              -     kr       -28 379,00  
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Kontantresultat 2013 
Inntekter og kortsiktig gjeld 

   Inntekter  kr                  107 848,57  
  Kortsiktig gjeld  kr                       1 850,00  
  Innbetalte fordringer fra 2012  kr                    49 611,00  
  Kontantinntekter  kr                  159 309,57   kr     175 000,00   kr           -15 690,43  

    Utgifter og kortsiktige fordringer 
  Utgifter  kr                  105 147,00  
  Kortsiktige fordringer  kr                    24 016,38  
  Betalt gjeld fra 2012  kr                       4 548,50  
  Kontantutgifter  kr                  133 711,88   kr       150 000,00   kr            16 288,12  

    
Kontantresultat  kr       25 597,69   kr  15 000,00   kr   10 597,69  

 

Landsbyen kjører et tilpasset kontantregnskap, noe som i vårt tilfelle betyr at vi i årsregnskapet 

bokfører utgifter når inntreffer (dvs når vi får faktura/kvittering) og inntekter når inntreffer (når vi 

fakturerer dem). Dette gir en god oversikt over hvilke utgifter vi har hatt i løpet av et kalender år, og 

hvilke inntektsbringende prosjekter vi har fått til, men det gir ikke noe inntrykk av kontantstrømmen i 

Landsbyen, dvs hvor mye penger har gått inn og ut av kontoen vår og hvor mye sitter vi igjen med 

ved årets slutt, og det er her kontantresultatet kommer inn. 

Her vises penger inn på konto i form av årets inntekter pluss innbetalinger fra ting vi har fakturert i 

tidligere år pluss kortsiktig gjeld (det vi skylder våre leverandører) og penger ut fra konto i form av 

årets utgifter pluss kortsiktige fordringer (det andre skylder oss) og gjeld fra tidligere år som vi har 

betalt i inneværende kalenderår. 

Ved utgangen av 2012 hadde vi svært mye i kortsiktige fordringer og mesteparten av dette har blitt 

innbetalt i løpet av 2013, noe som betyr at vi har omtrent 25 000 mer på  konnto ved utgangen av 

2013 enn vi hadde ved årets begynnelse. 


