Kommentarer til regnskapet året 2014 for Geoforum Oslo og Akershus
I løpet av året 2014 går Geoforum Oslo og Akershus i underskudd med 3 355,56 kroner. På
årsmøtet ble det vedtatt et nullbudsjett. Underskuddet i 2014 skyldes i all hovedsak at inntektene fra
de lokale geomatikkdagene på Norefjell i januar ble cirka halvparten av det som var budsjettert. Det
er selvfølgelig vanskelig å budsjettere med inntekter fra Norefjell når man ikke vet hvor mange som
vil melde seg på. Gjennom resten av regnskapsåret er det forsøkt å kompansere for innteksttapet
gjennom å redusere noe utgifter. I tillegg gikk fagdagen 10. november med overskudd (34 betalende
deltakere á 450 kr), mens det på denne posten er budsjettert med underskudd. Når man leser
regnskapsrapporten for 2014 har jeg splittet opp det som i budsjettet het “fagdag/temadag/gisdag” i
fagdag og temadag, altså må de vel 2500 kronene som temadagen/årsmøtet 2014 kostet leses som
utgifter på fagdagposten for å kunne sammenlikne med vedtatt budsjett. Splittingen er gjort for å
kunne skille på de forskjellige arrangementene som foreningen har holdt gjennom året.
2014 har vært et forholdsvis vanlig år hva gjelder arrangementer. Det er avholdt halv temadag i
forbindelse med årsmøtet, lokale geomatikkdager på Norefjell i samarbeid med Geoforum Buskerud
og en fagdag i Geoforum Oslo og Akershus med matrikkeltema. De tre arrangementene har hver sin
konto i årets regnskap. Lokale geomatikkdager har gått noe i underskudd, Fagdagen har gått i
overskudd, mens temadagen var gratis og gikk således direkte i minus.
Administrasjonsutgiftene dekker i hovedsak møtemat, stipendandelen til Geoforum sentralt og
juleavslutningen for styret, valgkomité og revisor.
Vi har i løpet av året betalt 278 kroner i omkostninger til foreningens bank. Dette skyldes i
hovedsak at byttet av foreningens kasserer utløste en ekstraordinær omkosning i banken på 200
kroner. Denne utgiften forventes ikke i 2015 med mindre det skulle bli skifte av kasserer igjen.
Når det gjelder lokale geomatikkdager 2014 og regnskapet for arrangementet samt oppgjøret etterpå
har det glippet litt fra vår kasseres side og Oslo og Akershus har betalt noen utgifter som skulle blitt
meldt inn på Norefjellbudsjettet og dermed blitt delt på begge foreningene. Dette er selvsagt
beklagelig, og skyldes nok i all hovedsak også at det har blitt byttet kasserer midt i regnskapsåret.
Da det ble oppdaget var Norefjell 2014regnskapet avsluttet.
Ellers dekker kontoen reiseutgifter til styret, både til konferansen på Norefjell og reiseutgifter i
forbindelse med komitemøter til Norefjellskomiteen 2015. I tillegg hadde styrene i Oslo og
Akershus og Buskerud en felles kickoff på Hønefoss for å starte planleggingen av lokale
geomatikkdager 2015. Her fikk styret dekket revybilletter til Hønefossrevyen samt middag.
Middagen er trukket fra overskuddet fra de lokale geomatikkdagene.
Regnskapet inneholder 35 bilag. Alle bilagene skal være forklart, signert og datert. Det henvises
således til bilag og regnskapet som sådan for nærmere detaljer om regnskapet til Geoforum Oslo og
Akershus 2014.
For Geoforum Oslo og Akerhus, 4. januar 2014
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