
 

 

 

Kritiske revisorers uttalelse til 
Representantskapet i GeoForum for 

regnskapsåret 2020 
 

Vi har gått gjennom GeoForums regnskap for 2020 og sett dette opp mot vedtekter, 
arbeidsprogram og budsjett.  

2020 har vært et krevende og spesielt år for GeoForum. Mye har blitt annerledes enn 
planlagt, noe har blitt avlyst, noe har blitt endret i forhold til plan og noe nytt har kommet til. 
Forholdet mellom regnskap og budsjett viser også hvilke utfordringer GeoForum har vært 
gjennom. Dette gir seg størst utslag på posten Salg kurs og konferanser. Her er det et avvik 
på -91,5 % mellom regnskap og budsjett. Dette ser jo egentlig dramatisk ut, men samtidig er 
det et avvik mellom regnskap og budsjett på kostnader knyttet til arrangement på -139,2 %. 
Totalt sett så ser det derfor ikke så mørkt ut.  Totalt ender man opp med et årsresultat på  
-50 344 kroner mot budsjettert -330500 kroner. Selv i en krevende og spesiell situasjon har 
GeoForum altså klart å gjøre det langt bedre enn budsjettert. Egenkapitalen er pr. 31.12 
2020 på kroner 4 523 481. 

Revisorene anbefaler regnskapet godkjent.   

Det er verdt å merke seg at medlemstallet har sunket i 2020 fra 2088 medlemmer i 2019 til 
1887 medlemmer i 2020. Dette er en utvikling vi mener GeoForum må ta på alvor og se på 
muligheter for å snu.  

Ordningen med å la profesjonell regnskapsbyrå ta seg av regnskapsføringen virker 
fremdeles å være i oppstartsfase og det etterlyses bedre kommunikasjon spesielt mellom 
regnskapsfører og lokallag. Dette er viktig for å holde kontroll på økonomien i lokallagene. 

Vi mener det er grunn til å berømme GeoForum for å raskt tilpasse seg en ny hverdag under 
Covid-19 pandemien. Til tross for at normal avvikling av arrangementer ikke har vært mulig, 
har GeoForum likevel vært synlige og aktive med webinarer og andre nettbaserte aktiviteter. 
Etter gjennomgang av årsrapport finner vi at en imponerende stor del av planlagt aktivitet er 
avholdt til tross for store restriksjoner og begrensninger.  
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