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Innkalling til  
Årsmøte 2016 

Organisasjonen Landsbyen 

 
 
Sted:   Ladebekken 17 

Dato:  Torsdag 10.mars 2016 

Tid:   18.00 

  

Organisasjonen Landsbyen inviterer herved alle sine medlemmer til årsmøte for 2016. 

Kun betalende medlemmer av Organisasjonen Landsbyen har stemmerett på årsmøtet. 

Medlemskontingent på kr. 150,- kan betales til Landsbyens konto 4223 06 20894 (husk å skrive navn i 

kommentarfeltet på betalingen). Det vil også bli anledning for å betale på selve årsmøtet. 

Det er anledning til å ha inntil to fullmakter for andre betalende medlemmer på årsmøtet.  

Saker til dagsorden må sendes inn skriftlig på forhånd av møtet, eller når møtet settes. 

Det vil bli servert forfriskninger på møtet. 

 

Vel møtt! 

Med vennlig hilsen fra Styret 
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Sak 4: Årsberetning 2015 
 

Styre 2015 
Styreleder:   Heidi Carine Brimi 
Arbeidsleder:   Erlend Johannesen 
Kasserer:   Hilde Austlid 
Dugnadsorganisator: Torun Hegre 
Styremedlem:  Joakim Skjefstad 
Styremedlem:  Thomas Fuglseth 
 
Varamedlemmer: Magne Kværnø 
   Mari Skatvold 
 
Revisor:   Sverre Midthjell 

Valgkomite:  Thomas Sakshaug, Magnhill Odinsdotter  

 

Dugnadstimer 
Til sammen ble det klokket inn 1350 dugnadstimer fordelt på 50 personer i løpet av 2015. Brorparten av 

timene ble nedlagt i selve Landsbyen, og 517 timer ble brukt på på administrativt arbeid og andre 

arrangementer som vaffelsalg og serveringsoppdrag.  

Bygging 

 Materialtørka er ferdig. Mangler kanskje ei vindski eller to. 

 Skakkstuggu. Ei lita bu med to soveplasser er ferdig.  

 Fundamenter til Snekkerbua er forsterket. 

 Vedauk, flere turer. Kjøp ved på våren, Arbeidsleder!  

 Alle bygg har fått ihvertfall ett lag tjære.  

 Veivedlikehold. Drenering i de bratteste bakkene. To nye stikkrenner 

 Ny lavvo med bålplass er bygd.  

 Uteområdet er ryddet.  

Andre dugnader 
Organisasjonen har påtatt seg flere oppdrag mot betaling gjennom året. Vi har servert i to bryllup, avholdt 

middelaldersk historietime som rollespill for skolebarn i Meldal, og solgt vafler på tre 

publikumsarrangementer. Dette gav Organisasjonen Landsbyen betydelige inntekter ift nedlagte timer. Vi 

hadde infostandstand på Torucon. Et stort arbeid er også lagt ned i å gi nettsidene et løft med egen 

medlemsinnlogging.  

Detaljer og bilder fra de fleste dugnadene ligger på Landsbyens hjemmeside, i dugnadsbloggen.  

Sosiale aktiviter 
Fårikålhelga og Åpen dag ble i år slått sammen til det som ønskes utviklet til en liten Landsbyfestival, 

Myrjubel. I år var det besøksdag på lørdagen, og ca. 30 lokale kom innom for å hilse på. De fikk høre både 

om OLs planer, laiv som hobby og handverk fra eldre tider.  
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To laiver ble avholdt i Landsbyen i løpet 2015,  Den postapokalyptiske ‘Lånt Tid’ av Morten Sandø og 

Fireflylaiven ‘Downhill’ av Landsbyens Laivkokeri. Av praktiske årsaker ift Frifondstøtte ble Landsbyens 

Laivkokeri opprettet, myntet på styremedlemmer som også arrangererer laiver i Landsbyen. 

I tillegg til det ovenfor nevnte ble Blåknutepunkt arrangert i Lademoen Bydelshus i dette styreåret. På 

dagtid ble det avholdt en vellykket og lærerik laivarrangørsskole, samt gitt presentasjoner av ymse 

laivrelaterte grupperinger og planlagte laiver og arrangementer i 2016. På kvelden ble det avholdt 

Mønsåsfest med treretters middag for Landsbyens medlemmer.  

Økonomi 
2015 var et godt år for Landsbyens økonomi. Vi fikk inn 30.000 mer en budsjettert på arrangementer. 

Resten av inntektene var omtrent som budsjettert. 

På utgiftsida gikk vi over budsjett med nesten 5000 på vedlikehold av anlegget, 1500 på PR og 

administrasjon, og 1500 på diverse. (Det er uheldig å ha en såpass stor diverse-post, så kasserer foreslår å 

endre litt på postene for 2016 for at medlemmene og styret skal få bedre oversikt – se budsjettet.) 

Dugnadsmaten bør gå i 0, men gikk i stedet i underskudd med ca 800 kr. 

De Siste Dager (laiv i 2014) betalte 10.000 som de skyldte for leie, og Landsbyen avskrev de resterende 

9000 i leie, pga. mindre støtte enn lovet fra Frifond. 

I august inngikk Landsbyen skriftlig avtale med T.S. om tilbakebetaling av gjeld. Gjelda skal betales tilbake 

med 500 per måned, og i tillegg minst 4000 ekstra per år. Etter planen vil hele gjelda være tilbakebetalt 

seinest oktober 2019. Per 25.februar har T.S. betalt inn 5300 kr, dette er 1700 mindre enn avtalt. Kasserer 

purrer jevnlig, og følger opp i samråd med styret. 

Vi hadde 34 medlemmer (derav 3 nye og 9 støttemedlemmer). 

Oppsummering 

2015 var et aktivt år for Landsbyen med mange sjeler involvert i både dugnader, administrativt arbeid og 

med laivarrangering. Dette styret har til sammen avholdt 11 styremøter. Vaffeldugnadene begynner å få 

veldig bra avkastning ift antall nedlagte timer, og undervisningsopplegget i Meldal fikk seg et realt faglig, 

innholdsmessig og pedagogisk løft og danner nå grunnlaget for videre arbeid med å utvikle pedagogiske 

opplegg til bruk i Landsbyen. At de betalte oppdragene i all hovedsak legger seg utenom byggesesongen 

er en fordel, da det er lettere å få med nok folk. Det er fremdeles en utfordring at vi er litt for få på 

dugnad i selve Landsbyen, men de som kommer legger ned en veldig god innsats. Ordningen med 

forhåndsbetalt dugnadsmat begynner å sette seg og er en forenkling for alle involverte. Organisasjonen 

Landsbyens inntekter av eget arbeid er stigende, og det har etter hvert kommet til mange dyktige folk 

med tanke på organisering og gjennomføring av salg, servering og pedagogiske opplegg. Landsbyen som 

laivarena begynner nå å ta skikkelig form, og tilbakemeldingene fra arrangører og spillere er positive. 

Nyrekruttering av dosere skjer i all hovedsak i kjølvannet av laiver arrangert i Landsbyen.  

Gjennomføring av planer for 2015 

BYGGING 

Førsteprioritet 
• Pipe- og peis-fundamenter for vertshuset Ikke gjort 
• Ferdigstille materialtørke Gjort 
• Sikre fundamentene på Snekkerbua Gjort 

Andreprioritet 
• Starte bygging av vertshuset Ikke gjort 
• Takrenner på Grindbygget Ikke gjort 
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• Vedlikehold av bygningsmassen Gjort 
• Vedlikeholde veien Gjort 
 

UTSTYR 

Førsteprioritet 
• Lys i snekkerbua Gjort 
• Kontrollere brannslukningsapparater og etterfylle ved behov Gjort 
• Vedlikeholde eksisterende utstyr (ATV, aggregat, henger, motorsager) Gjort 

ADMINISTRATIVT 

Førsteprioritet 
• Jobbe med inntektskilder som kan erstatte de arbeidskrevende dugnadene Gjort, pågår 
• Opprette ny og forbedret nettside, rettet mot leietakere og medlemmer Gjort 
• Dra i gang crowdfunding av byggeprosjekter (gjennomført av egen prosjektgruppe, men med 

nødvendig støtte fra styret) Igangsatt 

Andreprioritet 
• Følge opp kontakt med Sparebanken i Holtålen for forsikringsavtaler for bygningsmasse og utstyr Ikke 

gjort 
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Sak 5: Regnskap 2015 

Resultatregnskap 
Inntekter Totalt Budsjett Differanse Noter 

200 Medlemskontigent 6 400,00  6 000,00  400,00   

201 Medlemskontigent neste år 500,00   500,00   

210 Gaver, støtte 3 141,87  2 500,00  641,87  1) 

220 Arrangement og oppdrag 72 371,17  30 000,00  42 371,17  2) 

230 Utleie - anlegget 3 250,00  4 000,00  -750,00   

231 Utleie - utstyr og løsøre 600,00   600,00   

240 Diverse inntekter 320,04   320,04   

280 Finansinntekter 450,00  50,00  400,00   

290 Dugnadsmat - inntekter 7 880,00   7 880,00  3) 

 Sum inntekter 94 913,08  42 550,00  52 363,08   
 

Utgifter Totalt Budsjett Differanse Noter 

300 Byggeprosjekter 9 599,78  10 500,00  -900,22   

310 Vedlikehold og utbedring anlegg 6 710,57  2 000,00  4 710,57   

320 Forbruksmateriell (gass, lampeolje etc) 1 393,44  1 000,00  393,44  4) 

330 Maskiner og utstyr til dosing 0,00  1 000,00  -1 000,00   

331 Vedlikehold maskiner og utstyr 553,90  3 000,00  -2 446,10   

332 Inventar og utstyr til Landsbyen 0,00  0,00  0,00   

340 Diverse utgifter 2 223,29  650,00  1 573,29   

380 PR og administrasjon 4 534,33  3 000,00  1 534,33  5) 

381 Festeavgift 13 734,00  13 800,00  -66,00   

382 Finanskostnader 2 845,95  1 800,00  1 045,95   

383 Forsikringer 3 899,00  3 900,00  -1,00   

384 Årsavgifter maskiner og utstyr 1 875,00  1 900,00  -25,00   

386 Finanskostnader - inkasso etc 0,00   0,00   

390 Dugnadsmat utgifter 8 685,72   8 685,72  3) 

 Sum utgifter 56 054,98  42 550,00  13 504,98   

      

 Resultat 38 858,10  0,00  38 858,10   

      

Tapte fordringer     

804 Tapte fordringer 9 190,52    6) 
 
Noter: 

1) 210 Gaver : 800 er fra Larps from the Factory/Hexcon, og resten fra Grasrotandelen 

2) 220 Arrangement og oppdrag: Inkluderer 5000 i utgifter til lokalleie til Mønsåsfest i januar 2016 

3) 290 og 390: For dugnadsmat ligger også i år utgiftene litt over inntektene. 

4) 320 Diverse utgifter: Inkluderer 1200 til leie av lager hos Tore og Trude 

5) 380 PR og administrasjon: Inkluderer 2200 til beachflagg. Styret vedtok å gå over budsjettet med 

inntil 2000 ekstra på styremøte 30/9, for å kunne kjøpe inn beachflagg. 
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6) 804 Tapte fordringer: Er i hovedsak 9000 strøket fra leieprisen til De siste dager i 2014. De fikk 

mindre støtte fra Frifond enn lovet pga. rot hos Frifond, og Landsbyen har strøket gjeld 

tilsvarende dette. Resten av de tapte fordringene er dugnadsmatpenger vi har gitt opp å inndrive. 

Beholdning 
Pengebeholdning 31.12.2015 01.01.2015 24.02.2016 

100 Brukskonto 49 576,66  51 972,00  56 683,18 

101 Sparekonto 30 009,00  3 244,10  30 011,00 

110 Paypal 2 606,30  0,00  7 119,61 

111 iZettle 0,00  0,00  0,00 

120 Kontantkasse 0,00  0,00  0,00 

121 Depositum 3 000,00  0,00  0,00 

 Sum pengebeholdning 85 191,96  55 216,10   93 913,79 

     

Utestående fordringer og ubetalt gjeld 31.12.2015 01.01.2015 24.02.2016 

 Utestående fordringer 37 009,00  65 789,73  36 259,00 

 Ubetalt gjeld -3 516,50  -31 988,95  -17 855,00 

     

 Sum beholdning + fordringer - gjeld 118 684,46  89 016,88  112 317,79  

     

Utestående fordringer detaljert 31.12.2015 01.01.2015 24.02.2016 

 T.S. 36 409,00   kr   39 548,53  35 609,00 

 De Siste Dager 0,00   kr   19 160,00  0,00 

 Resten 600,00   kr      7 081,20  650,00 

 Totalt 37 009,00  65 789,73  36 259,00  
 

Følgende personer har tilgang til Landsbyens penger: 

 Nettbank: Hilde Austlid, Mari Skatvold 

 Nettbank-admin (kan legge til nye nettbankdisponenter): Hilde Austlid 

 Coopkort: Ikke personlig kort. Disponeres av Heidi Brimi 

 Stapleskort: Kundekort.  Disponeres av Heidi Brimi 

 Debetkort: Personlig kort for Heidi Brimi, oppbevares av Hilde Austlid. Dette er et nytt kort som 

har blitt opprettet i 2016. Vi trenger det for å bruke Indiegogo, og for å få ut alle penga våre fra 

PayPal. Kortet er et knyttet til en egen bankkonto der vi normalt ikke vil ha stående penger. Det 

er IKKE et kredittkort, det skal mao.  ikke være mulig å overtrekke det.  

I tillegg har Landsbyen konto hos PayPal og iZettle. For disse har alle i styret tilgang på innloggingsinfo. 

Penger fra iZettle overføres automatisk til Landsbyens konto, penger fra PayPal må vi overføre manuelt. 

Detaljer enkelte regnskapsposter 
4 Prosjekter - arrangement Totalt Inntekter Utgifter 

401 T-skjorter 543,75  4 200,00  3 656,25  

402 Familiedag Erkebispegården 10.mai 8 944,80  11 595,00  2 650,20  

403 Meldal kulturskole 12 600,00  13 665,00  1 065,00  

404 Downhill laiv 5 715,63  34 300,00  28 584,37  

405 Bryllupsservering Ole og Vilde 6 000,00  6 000,00  0,00  
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406 Bryllupsservering Runar og Beate 3 000,00  3 000,00  0,00  

407 Jul på Sverresborg 28-29/11 26 740,50  35 530,00  8 789,50  

408 Familiedag i Erkebispegården 6/12 11 226,49  14 760,00  3 533,51  

409 Desolation Lake 2016 500,00  500,00  0,00  

410 Restsalg brente mandler 2 100,00  2 100,00  0,00  

411 Blåknutepunkt/Mønsåsfest 2016 -5 000,00  0,00  5 000,00  

Sum arrangementer 72 371,17      

     

5 Byggeprosjekter detaljert    

501 Vertshus 0,00    

502 Diverse bygging 3 501,28    

503 Materialtørke 6 098,50    

Sum prosjekter 9 599,78    

     

382 Finanskostnader    

100 Brukskonto 1 033,50    

110 Paypal 633,42    

111 iZettle 677,04    

701 Ikano Bank, Coop bedrift 366,99    

703 Brønnøysundregistrene 135,00    

Sum 2 845,95    
 

Kontantresultat 
Inntekter og kortsiktige fordringer 

Inntekter hittil i år 94 913,08  

+ inngående balanse fordringer 65 789,73  

- utgående balanse fordringer -37 009,00  

 - tapte fordringer -9 190,52  

Kontantinntekter totalt 114 503,29  

  

Utgifter og kortsiktig gjeld  

Utgifter 56 054,98  

+ inngående balanse gjeld 31 988,95  

- utgående balanse gjeld -3 516,50  

Kontantutgifter totalt 84 527,43  

  

Kontantresultat 29 975,86  

  

Kontrollregning  

Pengebeholding 31/12 85 191,96  

- pengebeholdning 1/1 55 216,10  

Kontantresultat 29 975,86  
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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 de inntreffer (når vi fakturerer 

dem). Dette gir en god oversikt over hvilke utgifter vi har hatt i løpet av et kalenderår, 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. 

Kontantinntektene regnes ut slik: 
Inntekter i løpet av året – økning i fordringer i løpet av året 

= inntekter – (fordringer 31/12 – fordringer 1/1) 

= inntekter – fordringer 31/12 + fordringer 1/1 

Kontantutgiftene regnes ut på samme måte, mao.: 
utgifter – gjeld 31/12 + gjeld 1/1 

Kontantresultatet blir: 
Kontantinntekter – kontantutgifter 

Sak 6: Ankesaker 
Ingen innkomne saker.  

Sak 7: Vedtektsendringer 
Forslag fra Sverre Midthjell (levert på årsmøtet 2015):  
I følgende paragraf, endre fra «to varamedlemmer» til «minst to varamedlemmer»: 

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

dobbel stemme. 

Forslag fra styret: 
8.1 Styret velges av årsmøtet. 

Endres til: 
8.1 Styret velges av årsmøtet. Styremedlemmer velges for to år, halvparten av dem er på valg 

hvert år. Varamedlemmer velges for ett år. 

Forslag fra styret:  
Hvis vedtektsendring om styreperiode vedtas, vil årsmøtet 2016 velge halvparten av 
styremedlemmene for ett år, og halvparten for to år.  

Kommentar: Vedtektsendringer trer ikke i kraft før etter årsmøtet, så hvis vi hadde hatt en eksisterende 

vedtekt om valgperiode kunne vi ikke valgt folk for to år før i 2017. Men siden valgperioden er ubestemt i 

nåværende vedtekter vurderer styret det slik at vi kan velge folk for to år i år uten å bryte vedtektene. 

Sak 8: Endringer i styreinstruks 
Ingen innkomne forslag. 

Sak 9: Planer for 2016 

BYGGING 

Førsteprioritet 
• Starte bygging av Gildehallen 
• Takrenner på Grindbygget 
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• Vedlikeholde eksisterende infrastruktur 

Andreprioritet 
• Starte byggingen av mindre hus for overnatting 

UTSTYR 

Førsteprioritet 
• Kontrollere brannslukningsapparater og etterfylle ved behov 
• Vedlikeholde eksisterende utstyr (ATV, aggregat, henger, motorsager) 

Andreprioritet 
• Lage inventarliste for vaffelutstyr o.l. 

ADMINISTRATIVT  

Førsteprioritet 
• Gjennomføre crowdfundinga før sesongen starter i slutten av mai 
• Utvikle undervisningsopplegg a-la Meldals både for salg som nå og til bruk i Landsbyen. 

Andreprioritet 
• Følge opp kontakt med Sparebanken i Holtålen for forsikringsavtaler for bygningsmasse og utstyr 

Sak 10: Budsjett 2016 
Kommentar: Kasserer foreslår å forandre på noen av budsjettpostene, slik at det blir lettere for årsmøtet 

å forstå regnskapet og budsjettet. Posten «PR og administrasjon» deles opp i «PR» og «Administrasjon», 

posten «Forbruksmateriell» endres til «Drift av anlegget», og noen poster som tidligere har vært ført 

under «Diverse» flyttes til disse. De nye postene dekker bl.a.: 

 PR: Trykking av PR-materiell (bortsett fra det som er knytta til bestemte arrangementer, det føres 

under arrangementene), ev. annen produksjon av PR 

 Adminstrasjon: Postboks, nettsider, årsmøte 

 Drift av anlegget: Dasspapir, lampeolje, ved, kjøring. (Kjøring til/fra vanlige dugnader dekkes ikke, 

men f.eks. kjøring for vedlikehold av Dose-Doris etc. dekkes. Kjøring i forbindelse med 

arrangementer føres under arrangementene) 

Leie av lager beholdes under «Diverse» 

Forslag til vedtak om kontingent: Kontingenten holdes uendret, dvs. 100 kr/år for nye 

medlemmer, 150 kr/år for ordinært medlemskap, og 300 kr/år for støttemedlemskap. 

Inntekter 
 Budsjett Noter Regnskap 2015 

Medlemskontingent  kr      6 500,00    kr      6 900,00  

Gaver, støtte  kr      2 000,00    kr      3 141,87  

Arrangementsinntekter  kr  330 000,00  1)  kr    72 371,17  

Utleie - anlegget  kr      4 000,00    kr      3 250,00  

Utleie - utstyr og løsøre  kr                 -      kr         600,00  

Diverse inntekter  kr                 -      kr         320,04  

Finansinntekter  kr         500,00    kr         450,00  

(Dugnadsmat inntekter)  2)  kr      7 880,00  

Sum inntekter  kr  343 000,00    
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Utgifter 
 Budsjett Noter Regnskap 2015 

Byggeprosjekter  kr   150 000,00    kr      9 599,78  

Vedlikehold og utbedring - anlegg  kr      8 000,00    kr      6 710,57  

Drift av anlegget  kr      2 000,00    kr      1 908,91  

Maskiner og utstyr til dosing  kr      1 000,00    kr                 -    

Vedlikehold av maskiner og utstyr  kr      1 000,00    kr         553,90  

Inventar og utstyr til Landsbyen  kr                 -      kr                 -    

Diverse utgifter  kr      1 700,00  3)  kr      1 200,00  

PR   kr      1 000,00    kr      2 612,55  

Administrasjon  kr      2 500,00    kr      2 429,60  

Festeavgift  kr    14 000,00    kr    13 734,00  

Finanskostnader  kr      2 900,00    kr      2 845,95  

Forsikringer maskiner og utstyr  kr      3 900,00    kr      3 899,00  

Årsavgift maskiner og utstyr  kr      1 900,00    kr      1 875,00  

(Dugnadsmat utgifter)  2)  kr      8 685,72  

Sum utgifter  kr    189 900,00    kr    56 054,98  

Resultat 
Resultat  kr       153 100,00  

 

Noter: 

1) Inkluderer Crowdfunding 

2) Dugnadsmat inntekter og dugnadsmat utgifter planlegges å være like. Dugnadsmaten gikk noe i 

underskudd i fjor. Styret planlegger likevel ikke å øke den faste summen (240 kr/helg), men 

prøver heller å begrense utgiftene noe. 

3) Inkluderer leie av lager hos Trude Johansen på 1200. 

 

Sak 11: Andre innkomne forslag 
Ingen forslag har kommet inn. 

Sak 12: Valg av styre, valgkomité og revisor 
Vedtektene sier: 

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. 

Styret anbefaler at også varamedlemmene møter på styremøter og holder seg oppdatert i styrearbeidet, 

ikke bare er passive reserver i tilfelle frafall. 



13 
 

Forslag til de to frie styrepostene: 

 PR-ansvarlig (beskrevet i styreinstruksen vedtatt på årsmøtet 2014) 

 Generelt styremedlem 

Hvis vedtektsendring om valgperiode er vedtatt, foreslår styret at følgende poster velges for ett år (og de 

andre for to år): 

 Arbeidsleder 

 Dugnadsorganisator 

 En av de to frie styrepostene (generelt styremedlem) 

 

Valgkomiteens innstilling er vedlagt. 

Sak 13: Eventuelt 
Ingen forslag har kommet inn. 

 


