
 

 

 

Sak 6: Budsjett 2019 

 

Bakgrunn 
Sist år avsluttet FIAN Norge prosjektet "Min mathistorie" og fra 2019 vil ikke FIAN Norge 

motta nevneverdig prosjektstøtte. Det vil si at hoveddelen av inntektene i år vil komme fra 

medlemskontingent, donasjoner og gaver. Over de siste 5 årene har forventede inntekter 

blitt redusert med 96%.  

 

 

 

Budsjettet 
Som det går frem av grafen over og ‘Sak 6 vedlegg 1 - budsjett 2018’ så er årets budsjett 

ramme på 111 500 kroner og budsjettet går i balanse. Dette budsjettet kan beskrives som et 

minimumbudsjett som tillater FIAN å beholde kontoret på Solhuset. 

Kontoret utgjør den største kostnaden til FIAN, men er også organisasjonenes samlingsted. 

For å kunne drifte organisasjonen med et slikt lavt budsjett så er det nødvendig å leie ut 

deler av kontoret til andre organisasjoner og i 2019 er det budsjettet med en utleie andel på 

54%.  

Dette er et budsjett som til en stor grad reflekterer minimum inntekter slik at det bør kunne 

dekkes inn med dagens aktivitetsnivå. Det anbefales allikevel at det sees på 

medlemsrekrutering og innsamlingsarbeid gjennom året for å bedre det økonomiske 
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grunnlaget for FIAN Norge. I så måte kan det være nødvendig for styret i den neste perioden 

kan revidere budsjettet for å reflektere dette. 

Foreslått budsjett inkluder også kostnader for Orgpro i 5 måneder. Styret bør etter årsmøte 

vurdere videre behov for støtte til administrasjon og drift og en eventuell fortsettelse av 

avtalen med Orgpro.  

 

Forslag til vedtak: 
1. Årsmøtet godkjenner budsjettet som er fremlagt 

2. Årsmøte gir fullmakt til det nye styret til å revidere budsjettet for 2019 innenfor de 

rammene som er gitt det ny styre av årsmøte 

 


