Norsk entomologisk forening

Noter til årsregnskapet for 2021
Note 1. Regnskapsprinsipper
I årsregnskapet er alle poster verdsatt og periodisert i overensstemmelse med regnskapslovens
bestemmelser og reglene som følger av god regnskapsskikk for små foretak
Klassifisering
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk, samt fordringer med forfall mer enn ett år etter
balansedagen er medtatt som anleggsmidler. Øvrige eiendeler er klassifisert som omløpsmidler.
Gjeld som forfaller senere enn et år etter regnskapsperiodens utløp er oppført som langsiktig gjeld.
Fordringer
Disse er oppført i balansen til pålydende.
Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet,
Inntektene består av medlemskontingent, som faktureres en gang i året, offentlig støtte og gaver
/bidrag. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs at kostnader medtas i samme
periode som tilhørende inntekter inntektsføres.
Fortsatt drift
I samsvar med regnskapsloven bekrefter styret at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og at
årsregnskapet for 2021 er satt opp under denne forutsetning.

Note 2. Grunnstøtte Miljødepartementet
Foreningen søkte om 350 000,- i grunnstøtte for naturfaglige organisasjoner fra Miljødirektoratet og
fikk innvilget 282 000,- av disse.

Note 3. Medlemskontingenter
Medlemskategori, antall medlemmer ved årsslutt og medlemskontingent per medlemskategori:
Medlemmer Norge (585)
280,Medlemmer Junior (20)
140,Medlemmer Norden (20)
330,Medlemmer Europa (2)
380,Medlemmer Verden (2)
380,Livsvarig medlemskap (5)
4 500,Ikkebetalende Norge (39)
Ikkebetalende Norden (9)
Ikkebetalende Europa (36)
Ikkebetalende Verden (27)

Note 4. Støtte fra Sabima
Foreningen mottok 100 000,- fra Sabima i tilskudd til styrings- og koordineringsoppgaver.
I tillegg ble det i år søkt om ytterligere midler i form av utvidet samarbeid om kartlegging i 2021. Det
ble innvilget 51 000,- i støtte til å avholde galleworkshop. Alle inntekter og utgifter i forbindelse med
galleworkshopen inngår i posten «møter, kurs og oppdateringer etc.» (konto 6860) omtalt under
note 9.

Note 5. Gaver
Foreningen mottok 74 386,- i gave fra stiftelsen Holger Holgersens legat i forbindelse med
nedleggelsen av legatet.
Foreningen mottok også en dobbeltbetalt medlemskontingent på 280 kr som gave fra medlemmet
når vi tok kontakt om tilbakebetaling av dobbeltbetalingen.

Note 6. Insekt-Nytt
Det ble publisert fire blader i 2021 og 3 i 2020.
Insekt-Nytt
Redigering og setting
Trykking
Total

2021
kr 48 000,00
kr 77 250,00
kr 125 250,00

2020
kr 48 000,00
kr
59 375,00
kr 107 375,00

Note 7. Norwegian Journal of Entomology
Det ble publisert tre blader i 2021 (nr. 2/2020, 1/2021 og 2/2021) og to i 2020 (nr. 2/2019 og 1/2020)
NJE
Redigering og setting
Trykking
Total

2021
kr 112 500,00
kr 111 900,00
kr 224 400,00

2020
kr 106 250,00
kr 58 350,00
kr 164 600,00

Note 8. Utsending av medlemsblader
Utgifter i forbindelse med sending av IN og NJE i 2021 og 2020.
Norwegian Journal of Entomology sendes sammen med Insekt-Nytt og utgiftene for sending oppgis
derfor samlet for disse to bladene.
Insekt-Nytt og NJE
Porto
Adressering og konvoluttering
Total

kr
kr
kr

2021
50 647,15
21 720,13
72 367,28

kr
kr
kr

2020
51 350,05
16 252,50
67 602,55

Note 9. Møter, kurs, oppdateringer etc.
Utgiftene under denne posten (konto 6860) omfatter for 2021:
- Overnatting på sommertreffet (18.-20. juni)
- Galleworkshop (23.-26. juli): Alle utgifter vi hadde i forbindelse med arrangementet ble enten
dekt av bevilgede midler til arrangementet fra Sabima (se note 4) eller fakturert UiO
(29 204,81).
- Grilling under medlemsmøte med lyslokking i Bakkehavn (26. august)
- Mat til NEFs lagerryddingslag (20. september)
- Møtemat til ordinært medlemsmøte (19. oktober)
- Møtemat til stiftelsesmøte for Ås studentomologene (21. oktober)
- Mat til julemøte (7. desember)

Note 10. Foreningens insektsutstyr og kursmateriale
Det ble kjøpt inn fire nye Leica stereomikroskop til foreningen til bruk på kurs og arrangementer
holdt av foreningen.

