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Inntekter 

3010 Kretskontingent 

Frem til 01.09.2016 var det innbetalt kretskontingent for 909 medlemmer (innbetalt etter 
«gammel ordning»). For 2014 ble det betalt kretskontingent for 815 medlemmer, for 2013 ble 
det betalt for 835 medlemmer.  

3320 Støtte Oslo kommune 

Økt antall støtteberettigede medlemmer (medlemmer under 26 år som har betalt 
kretskontingent) og økt ramme ga større tilskudd. 

3370 Akershus 

Vi får grunnstøtte og administrasjonsstøtte. Våre kretsarrangementer gir oss sjelden ekstra 
aktivitetspoeng.  
 
3500 Kursinntekter 
Posten inneholder program i januar og peff-kurs i april.    

3600 Arrangementer 

Her er det inntekter fra mikrokretsleir og NM-kvalifisieringen. Denne kontoen må sees i 
sammenheng med konto 6600 Diverse arrangementskostnader. Det var ingen 
deltakerbetaling ved høstens arrangement på Sognsvann.  

3700 Kløverrabben 

Leieinntektene for Kløverrabben endte på ca 89 000. Hytta er mye utleid. Vi har også noe 
utleie på hverdager til skoleklasser, elevråd og annet. Kløverrabben gikk med drøyt 55 000 i 
overskudd. Disse midlene blir overført til fond for Kløverrabben og disponeres av hyttestyret 
til vedlikehold og nødvendige investeringer.    

3900 Andre inntekter 

Denne posten inneholder mva- refusjon på kr 30 411. Kretsens andel av regionleirens 
overskudd ble 71 514. Støtte til gjennomføring av Friluftslivets dag på Sognsvann med kr 
3000 og div andre småbeløp.    
 
 

Utgifter  

5000 Lønn 

Kretsens har hatt kretssekretær på timebasis siden februar. Frem til høsten 2016 betalte 
kretsen 10 % av prosjektstilling knyttet til familiespeiding.    

6100 Kretsstyret 

Disse postene er i hovedsak møtemat.    
 
6150 Utgiftsgodtgjørelse 
Kretsens tillitsvalgte får et fast beløp pr år til dekning av småutgifter som telefon, porto, bruk 
av egen skriver, lokale reiser osv.  
  



6440 Roverarbeid 
Posten skal dekke reise og deltakeravgift for roverkontakt på roverkongressen. Resten av 
posten disponeres av roverombudet.  
 
6500 Kurs/ledertrening 
Denne posten inneholder kostnadene til Programkurs, peff-kurs og kurs som det er bevilget 
støtte til.   
 
6550 Ekspansjon 
Ullern har fått støtte til opprettelse av polsk tropp.   
 
6600 Arrangementskostander 
Kostnader for følgende arrangementer er belastet her: 
 

 Adventsfest 2015 og 2016 

 Peff-treff 

 NM-kvalifisiering 

 Mikrokretsleir, Trollheimen 

 Friluftslivets dag på Sognsvann (men kr 9000 til gjesteskjerf (utdeling) er bokført på 
ekspansjon) 

 Gruppeledermiddag 
 
6720 Forsikring 
Her ligger forsikring av Kløverrabben og tilhenger for 2017.  

 


