
Noter til regnskapet 2016 

Vestfold krets av NSF 
 

Konto Note 

3200 Kretskontingent: Medlemsveksten på 12,9% betalende medlemmer gir stort og 
positivt utslag. 

3210 Alle deltakeravgifter er ført inn her, unntatt de som er spesifisert og inngår i egne 
regnskap 

3212 Kretsleir: Sees i samband med konto 4559. Kretsleirens overskudd ble tilbakeført de 
deltakende grupper. 

3220 Salg materiell: Salg av kretsmerker har vært mindre enn antatt. 

3260 Norwegian evening: Ses i samband med konto 4564. Alle inntekter ble tilbakeført de 
deltagende gruppene. 

3400 Aktivitets- og prosjektstøtte fra VBUR, samt godtgjørelse for å ha styreleder.  

3410 Overføring EK/tidl år: På grunn av kretsens gode økonomi har det ikke vært behov 
for å overføre disse midlene og de har blitt stående i egenkapitalen. 

3430 MVA-kompensasjon: Føring av et ”brutto”-regnskap har gitt uttellinger og refusjonen 
økte med ca kr 2.000 

3490 Tilskudd: Overskudd fra Tiurleiken 2015 

3910 Gaver/donasjoner: Grasrotmidler. 

  

4510 Møteutgifter kretsting/-styre: Kretsen har sluttet å ta betalt for mat på kretsting og 
kretsstyret har hatt samlinger for tillitsvalgte. 

4512 Gaver/utmerkelser kretsting/-styre: Høyere enn budsjettert pga mange jubileer blant 
speidergruppene. 

4530 Ledertrening forbundet: Ingen fra vestfold har deltatt på sentrale ledertreningskurs/-
samlinger 

4530 Ledertrening krets: Innkjøpene til kurs i 2016 ble gjort i 2015 

4535 Kursstøtte ledere: Kun en leder søkte om kursstøtte i 2016. 

4550 Egne arrangement: Er ført på spesifiserte arrangement. 

4551 Speiding er UTE: Budsjettert med 0 i netto. Inntektene er ført under 3210. 
Arrangementet gikk i tilnærmet null. 

4600 RBG: Lån til kjøp av hjertestarter. Tilbakebetalt 2017. 

5000 Lønn til ansatte: Har ikke vært lønnsendring som budsjettert. 

6390 Annen kostnad lokaler: Postboksleie 

6553 Linsenser etc: Etterslep fra 2015 med kr 1.200 

6900 Telefon og internett: Kretsen har kjøpt et ICE-abonnement med router slik at man 
har internett på kretsens arrangement og stabilt nett på kretskontoret. 

7400 Kontingent andre organisasjoner: Norsk speidermuseum, etterslep fra 2015. 

 


