30.10.19

MØTEINNKALLING
Til: Studentparlamentets medlemmer
Møtedato: 06.11.2019, kl. 17.00
Møtested: Auditorium 2, Teorifagbygget Hus 1, UiT Campus Breivika (Tromsø)

Referat- og orienteringssaker:
1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
2. Godkjenning av referat
3. Orientering fra leder
4. Orientering fra nestleder
5. Orientering fra velferdsansvarlig
6. Orientering fra internasjonalt og miljøansvarlig
7. Orientering fra Universitetsstyret (ikke mottatt skriftlig orientering)
8. Orientering fra Samskipnadsstyret (ikke mottatt skriftlig orientering)
9. Orientering om søknader oppstartsstøtte fra semesteravgiften
Vedtakssaker
33-1920 Fordeling av semesteravgift for 2020 i Tromsø og Alta
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Orientering Leder
Ærede parlament!
Siden forrige parlamentsmøte har jeg fått deltatt på møte i Super-SU, som jeg særlig vil trekke frem
som et forum med stort potensiale for å bedre fasilitere studentdemokratiet på nivå 2.
Jeg har vært borte fra Tromsø en god del, ettersom jeg har deltatt både på Arctic Circle-konferansen
i Reykjavik og U-nettverksmøte i Bergen. Førstnevnte har hjulpet meg å sette UiT i en internasjonal
kontekst og sistnevnte bidrar virkelig til å gi innsikt i rollen som studentleder.
Jeg har også gått glipp av en uke i Tromsø ettersom jeg tok ut ferie i samsvar med vedtak på AUmøte 3 i august.
For øvrig har jeg deltatt på faste møter med AU, rektoratet og Utvidet Ledermøte, der vi har startet
prosesser med flere punkter i Arbeidsprogrammet, herunder utforming av honoursprogram på
UiT og jobbet sammen med AU blant annet Verdensdagen for psykisk helse.
Som vanlig tas spørsmål om nærmere innhold imot med takk.
Nå når Studentparlamentet skal foreta den store semesteravgiftsfordelingen, vil jeg understreke
at det kanskje er det mest alvorspregete arbeidet dette organet foretar – det handler om de
tilbudene som former livet som student ved vår institusjon. Jeg ønsker dere alle derfor lykke til
med behandlingen.
Vel møtt!

Med vennlig hilsen,
Petter N. Rønning
Leder

Aio, quantitas magna frumentorum est.
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Orientering, nestleiar og ansvarleg for utdanning,
forsking, læringsmiljø og likestilling
Vyrde Studentparlamentet - UiT,

Takk for førre møte. Sidan sist har eg gjort utruleg mykje spanande.
I veke 41 markerte vi Verdsdagen for psykisk helse som var den 10. oktober. Da stod vi ein del på
stand for å gjere folk oppmerksame på dagen og temaet rundt. I tillegg arrangerte vi eit foredrag
om prokrastinering med Frode Svartdal, som er professor i psykologi her på UiT. Foredraget vart
vellykka med godt oppmøte.
Veka etterpå var eg og Petter i Bergen frå måndag til onsdag. Her hadde vi møtedagar med U5nettverket, i tillegg til at vi deltok på nyopninga av Universitetsmuseet i Bergen. Her diskuterte vi
blant anna strukturane for dei ulike studentdemokratia og korleis vi jobbar politisk både lokalt og
nasjonalt. I tillegg snakka vi om spesifikke saker som er i vinden no, som arbeidslivsrelevante
utdanningar og praksis. Vi fikk omvising på nokre av dei ulike fakulteta på UiB, og så var vi på besøk
hos avisa Khrono si avdeling i Bergen på Media City.
Resten av denne veka tok eg ut to dagar ferie der eg var heime hos mor og far i Førde.
I veke 43 hadde eg diverre ein del dagar med sjukdom, men prøvde så godt som mogleg å ta nokre
arbeidsdagar heime. På fredag 25. oktober reiste eg og Marthe til Kristiansand, der vi var på NSOs
Haustkonferanse. Temaet for konferansen var «Det er lov å banne i kjerka», der hovudfokuset var
på å utfordre eksisterande politikk og haldningar i NSO. Helga var veldig lærerik og vi vart kjent
med mange andre studentpolitikarar frå alle landets institusjonar for høgare utdanning. I tillegg
fekk eg god øving på sørlandsdialekta mi, så det er berre å spørje om du har lyst å høre kor god eg
har blitt!
Måndag 28. oktober var eg og Daniel på møte i strategisk utdanningsutval. Sakslista var lang, så
møtet gjekk relativt kjapt for seg. Det meste gjekk i orientering av ulike rapportar av blant anna
mentorordninga, pedagogisk merittering og korleis utdanningsleiinga skal strukturerast.
Om du har nokre spørsmål, så send meg ei melding!

Med vennleg helsing
Haakon K. Nybø

Visdomsord til i kveld;
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Inkje so godt
som godt dei segjer
er øl for manna-ætt.
Di meir du drikk,
di mindre vit
mun du i hausen hava.
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Orientering, Velferdsansvarlig
Verdensdagen for psykisk helse
Årets tema for verdensdagen var "Gi tid". For å markere verdensdagen for psykisk helse den
10.oktober hadde vi i samarbeid med flere en mediekampanje som gikk på facebook hele uken,
fra den 07.okt-13.okt. Vi sto også på stand, en dag på MH og to dager utenfor Teorifagskantinen.
Vi arrangerte et foredrag, holdt av Frode Svartland om prokrastinering, hvor han så nærmere på
hva som fører til og konsekvensene av utsettelsesadferd samt. Hvordan en kan unngå å havne i
slike situasjoner. Han så også på sammenhengen mellom prokrastinering og psykisk helse og
koblet temaet for foredraget opp mot temaet for verdensdagen.
Semesteravgiftskomiteen
Det har blitt holdt totalt fem møter med semesteravgiftskomiteen. I møtene har vi i tillegg til å
fordele høstmidlene, behandlet søknader for oppstarts- og arrangementsstøtte. Arbeidet og
samarbeidet innad komiteen har vært veldig bra. Det har gått veldig mye tid til arbeidet med
høstfordelingen, da under møtene, begrunnelsene for de forskjellige avgjørelsene og oppfølging
av de foreningene som har hatt mangelfulle søknader. Vi har forsøkt å underveis ha hyppig og tett
kommunikasjon med foreningene og gitt enkelte foreninger muligheten til å gjøre rede for
søknadene under møte med semesteravgiftskomiteen.
NSOs Høstkonferanse
Jeg og Haakon reiste til Kristiansand fra den 25-27.10 for NSOs høstkonferanse.
Konferansen hadde som tema meningsmangfold og het "Det skal være lov å banne i kirken".
Fredagen ble konferansen innledet med Agendas rapport om lik rett til utdanning, det var også
lagt opp til en debatt om rapporten mellom Axel Fjeldavli fra Agenda og Mats Kirkebirkeland fra
Civita, men da Mats ikke kunne stille tok leder av NSO, Marte Øien rollen fra Civita.
Lørdagen ble innledet med en debatt om heltidsstudenten mellom AUF og Unge Høyre, videre var
det STA sin tur til å banne i kirken hvor vi ble presentert de utfordringene studentparlamentet ved
UiA har stått ovenfor. Etter lunsj var det NSOs tid til å banne i kirken, hvor innsendte spørsmål og
påstander ble diskutert i plenum.
Det ble også holdt en debatt om studenter er miljøverstinger, mellom MDG og FRP, før vi ble inndelt
i grupper for daxnytt18. Under denne bolken skulle vi preppe en i gruppen for å gå inn i en allerede
gitt debatt.
På søndagen ble det holdt workshop hvor vi ble inndelt i grupper for å diskutere rundt styring og
medvirkning innad organisasjonen. Det som ble diskutert underveis og presentert etter
workshopen skal være med på arbeidet for framstillingen av rapporten som skal lages.
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Det var veldig fint å kunne være med på NSOs høstkonferanse, spesielt da temaet er spesielt
relevant og viktig for vårt studentparlament, som stiller oss kritiske til en del av politikken til NSO,
konferansen var også nyttig for å generelt få et bedre kjennskap til organisasjonen og de andre
medlemslagene og for å kunne starte tidlige forberedelser for LMNSO 2020.
I tillegg til det overnevnte har jeg også hatt møter med rektoratet, au-møter, møte med Ingrid fra
Ansvarsfull og møte med Herman og Jonas Torgersen og den 21.10 skal jeg delta på
Studentlivkvelden.
Har du spørsmål er det alltids bare å ta kontakt! :)
Velferds- og Innovasjonsansvarlig
Marthe Hestenes Håkonsen
+47 404 65 703 / +47 900 50 770
velferd@sp.uit.no/ Mha450@post.uit.no
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Orientering, internasjonalt og miljøansvarlig
Kjære parlament og studenter.
Det har vært nok en hektisk tid siden sist jeg skrev orientering til dere. Mye spennende arbeid har
blitt gjort, men riktig nok ikke så strukturert som jeg kunne ønske meg. En del arbeid har gått ned
i saker som ikke er spesifike til mine arbeidsområder. Det har vært vært litt forskjellige ting å delta
på som StudentUKA sitt årsmøte. Vi har stått på stand for å markere verdensdagen for psykisk
helse og å promotere arrangementet vårt om prokrastinering. Og jeg har hatt ferie i nesten en
uke.

Digitalisering
Som vanlig har jeg deltat i de faste møtene med ITA og DigU. Der har vi diskutert høyt og lavt
hvordan vi sammen skal jobbe sammen og best bruke tiden vår sammen. En av sakene vi har
snakket om er utarbeidelsen av en Arbeidslivsportal og hvordan ITA jobber med prosjektet.
I DigU programstyret har vi gått gjennom prosjektene de jobber med i digitaliseringsprosessen. De
har kommet ganske langt med en del av prosjektene, men med et så omfattende prosjekt er det
fremdeles mye igjen.

Klima, miljø, og bærekraft
Det jeg har fått gjort på denne fronten i det siste har gått ut på å se videre på arbeidsprogrammet.
Det blir spennende når første møte i bærekraftskommiteen kommer i november og hva vi velger
å fokusere på der. I tillegg har jeg vært på omvisning på Remiks sitt avfallsorteringsanlegg sammen
med Spire. Og på lanseringen av FNs bærekraftsmål på Nord-samisk.

Internasjonalisering
Her jobbes det fortsatt med å se på tiltak for å nå 20% målet for utveksling og å sikre studentene i
utviklingen. Student mobilitet på de forskjellige fakultetene var også et av teamene på ULM da jeg
deltok der. Det kom ikke frem så mye som ønsket, men det er litt hos de forskjellige fakultetene
det ligger nå. Jeg har også startet jevnlige møter med internasjonalt kontor for å kunne jobbe videre
med dem der.
Et tema som ofte gjentar seg er oversettelse av informasjon og spesielt nettsidene våre. Her er
parlamentet ikke et unntak. Informasjonen som gjelder varsling og trakassering på UiT er kun
tilgjengelig på norsk på UiT sine nettsider. Dette tok vi opp med rektoratet på sist møte for å få
gjort noe med det.
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Annet
Jeg har tatt større del i studentengasjement enn tidligere og jobbet spesielt mye med Jonas i
studentlivprosjektet. Der jobber vi med blant annet å gå gjennom kursene de tilbyr og all
informasjonen de har tilgjengelig på nettsiden til studenter og foreninger. Vi ser også på
muligheten til å digitalisere kurstilbudet.

For spørsmål, ta gjerne kontakt.

Med vennlig hilsen

Herman Siggerud
Ansvarlig for Internasjonalisering, Digitalisering, og Miljø.
E-post: hsi029@post.uit.no
Telefon: 98085660
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SAK 09 - 1920 Orientering om tildeling av oppstartsstøtte fra
semesteravgiftsmidler
Til: Studentparlamentets representanter
Møtedato: 06.11.2019
Ansvarlig: Komiteen for semesteravgiftsfordeling

Komiteen har siden sist behandlet to søknad om oppstartsstøtte. Søknadene gjelder
studentforeningene Tromsø Droneracing og Troms Studentspeiderlag.
I henhold til Reglement for tildeling av støttemidler §7.1. har Arbeidsutvalget vedtatt søknaden:
Arbeidsutvalget behandler fortløpende søknader på inntil 5.000 kroner etter innstilling fra
semesteravgiftskomiteen. Søknader hvor semesteravgiftskomiteen har innstilt på tildeling over 5.000
kroner må til behandling i studentparlamentet.

Type arrangement

Søkt om

Innstilling

Troms Studentspeiderlag

Kr 5000

Kr 5000

Studentforeningen Tromsø

Kr 5000

Kr 5000

Droneracing
Sakene ble behandlet på AU-møtene 22.10.2019 og 29.10.2019.
AU fattet slikt vedtak i saken: Troms Studentspeiderlag og Studentforeningen Tromsø
Droneracing tildeles begge kr 5000,- i oppstartsstøtte.
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SAK 33-1920 Fordeling av semesteravgift for 2020 i Tromsø og Alta

Til: Studentparlamentets representanter
Dato: 06.11.2019
Ansvarlig: Komiteen for semesteravgiftsfordeling

Semesteravgiftskomiteen avleverer med dette sin innstilling til Studentparlamentet
vedrørende fordeling av semesteravgiften for 2020.
Komiteen har bestått av: Marthe Hestenes Håkonsen (leder), Ole Even Andreassen,
Kristina Roset, Louise Marie Gustafsson og Amina Larsen som har vært vara for Sindre
Berntsen. Sindre Berntsen har selv valgt å frarådd fra høstfordelingen grunnet
habilitetsspørsmål, da han for tiden er 100% ansatt på Studenthuset City Scene.
Administrasjonen i Samskipnaden har innstilt på at i 2020 skal kr 5.975.300,- av
semesteravgiften fordeles til studentdrevne velferdstiltak. Totalt har semesteravgifts
komitéen mottatt søknader for kr 5.962.750,-.
Det har i tillegg vært komiteens ønske at summen som avsettes til vårfordelingen samt
oppstarts/arrangementsstøtte økes. Til dels fordi man har mer til fordeling i år enn
tidligere år, men også fordi komiteen har merket at det på høstsemesteret er lite igjen til
fordeling av oppstarts og arrangementsstøtte noe som ikke gir et bra grunnlag for blant
annet nyoppstartede foreninger. Komiteen har dermed innstilt på at kr 843.550,avsettes. I disse midlene ligger det kr 225.000,- som var tiltenkt DebutUKA. Forklaring på
hvorfor midlene er flyttet hit kan leses i begrunnelsen lengre ned i sakspapiret.
Inkludert disse midlene er det dermed totalt søkt om kr 6.581.300,- for 2020.
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Komiteen har siden søknadsfristens utløp hatt fem møter for behandling av søknadene.
Til grunn for behandlingen har vi sett på kriteriene som listes opp i Reglement for
tildeling av støttemidler § 7:
§ 7 Behandling av søknader
Ved behandling av søknader skal følgende kriterier vektlegges


Helheten i fordelingen



Budsjett



Regnskap



Økonomiske behov



Fremtidsplaner



Eventuelle bemerkninger/anmerkninger fra tidligere fordelinger



Medlemstall



Aktivitetsnivå



Foreningens formål

Komiteens medlemmer har gjort en grundig gjennomgang av alle søknadene, samt at
man har innhentet ekstra informasjon/etterspurt dokumenter fra flere organisasjoner i
perioden man han jobbet med fordelingen.
Komiteen har i år i motsetning til tidligere år hatt en god del til fordeling, men man har
uansett måtte gjort prioriteringer der noen foreninger ikke er innstilt på søkt sum.
Komiteen har fokusert på aktivitetsnivå, økonomiske behov og kvalitet på søknad, samt
at det har vært ønskelig å nå ut til en størst mulig del av studentmassen i de
fordelingene man gjør.
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Komiteens innstilling fremgår i tabellen under. Videre følger begrunnelse av den enkelte
søknad.
Organisasjon

Søkt om for 2020

Til fordeling

Innstilling
kr

5 975 300

Studentutvalget Helsefak

kr

95 000

kr

75 000

Juridisk Studentutvalg

kr

70 000

kr

70 000

UMAK SU

kr

40 750

kr

40 750

Studentutvalget BFE

kr

110 000

kr

75 000

Studentutvalget HSL

kr

70 000

kr

70 000

Studentutvalget NT-fak

kr

-

kr

-

Campustinget i Finnmark

kr

120 000

kr

105 000

Studentsamfunnet Driv

kr

1 450 000

kr

1 390 000

Studenthuset City

kr

950 000

kr

725 000

DebutUKA

kr

250 000

kr

-

Fadder Finnmark

kr

100 000

kr

95 000

StudentUKA i Tromsø

kr

200 000

kr

175 000

Studentavisa Midnattsolposten

kr

301 000

kr

250 000

TSI

kr

1 700 000

kr

1 650 000

ISU Tromsø

kr

136 000

kr

136 000

Erasmus Student Network

kr

40 000

kr

-

Jusshjelpa i Nord-Norge

kr

220 000

kr

220 000

Hurradio

kr

30 000

kr

15 000

Håp i Havet

kr

80 000

kr

40 000

kr

843 550

Avsettes til
vårfordeling/oppstart og
arrangementsstøtte:

Komiteen har mottatt gode søknader fra de fleste studentforeningene, der alle har gode
formål som fremmer god studentvelferd. Komiteen ønsker likevel å påpeke at man har
ved flere anledninger måtte purret på organisasjoner fordi man ikke har mottatt alt av
dokumentasjon som skal sendes inn sammen med søknaden. Videre har komiteen også
kontaktet noen av organisasjonene fordi man har ønsket en redegjørelse for ting som
har vært uklar i søknader.
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Studentutvalgene
Det helsevitenskapelige fakultet (Helsefak SU)
Komiteen ønsker å legge seg på en lik linje når det gjelder studentutvalgene, samtidig så
ser vi i søknaden at de har lagt av penger i budsjettet til feltarbeid noe komiteen mener
er fakultetets jobb og finansiere og er ikke en byrde som skal legges på
studentutvalgene.
Komiteen har dermed valgt å kutte kr 20.000,- som var budsjettert til feltarbeid og
innstilt på kr 75.000,-.
Det juridiske studentutvalg (JSU)
Innsendt søknad er god og omfattende uten noen mangler. Det juridiske studentutvalg
er en viktig forening for juss-studentene. Studentutvalget ivaretar studentenes
interesser og representerer studentene som et bindeledd mellom studenter og fakultet.
JSU er foreslått innstilt på kr 70.000,- altså full søkersum.
Studentutvalget ved Universitetsmuseet og Akademi for Kunstfag (UMAK SU)
På lik linje som de andre studentutvalgene er også UMAK SU viktig for studentvelferden.
Komiteen foreslår å innvilge på søkersum som er kr 40.750,-.
Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE SU)
BFE SU fordeler store deler av midlene de mottar til linjeforeninger som igjen sørger for
en god del arrangement for studentene som er tilknyttet fakultetet. Studentutvalget
viser til at de har et overskudd på kr 52.681,-.
Komiteen velger derfor å innstille BFE SU på kr 75.000,-.
Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning (HSL SU)
Som nevnt tidligere ønsker komiteen å legge seg på en lik linje når det gjelder
studentutvalgene, og komiteen foreslår å innvilge HSL SU på søkt sum, altså kr 70.000,-.
Naturvitenskap og teknologi (NT SU)
Studentutvalget har ikke søkt og er derfor ikke vurdert av komiteen.
Campustinget i Finnmark (CTIF)
På lik linje som studentutvalgene i Tromsø så gjør Campustinget i Finnmark en meget
viktig jobb for studentene i Finnmark. I budsjettet skal det brukes kr 40.000,- på overlapp
mellom nytt og gammelt styre noe komiteen anser som høyt. Komiteen har dermed
valgt å innstille på kr 105.000 kr noe som er en økning på kr 25.000,- fra i fjor.
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Studentsamfunnet Driv
Driv når ut til en stor del av studentmassen i Tromsø, både med tanke på frivillig arbeid
men også arrangementer. Driv er en sosial møteplass for studenter, samt at de huser en
god del av studentforeningene.
Driv søker om kr 1.450.000,-, og er foreslått tildelt kr 1.390.000,-. Komiteen vil bemerke
at Driv likevel får en økning fra i fjor.
Studenthuset City Scene
Studenthuset City Scene med sine rundt 100 frivillige er en meget viktig sosial møteplass
for studentene i Alta. De har et stort og variert aktivitetsnivå noe komiteen anser som
positivt. De har søkt om kr 950.000,- men grunnet kutt i den generelle fordelingen er de
innstilt på kr 725.000,- noe som er en økning på kr 90.000,- fra fjorårets tildeling.
DebutUKA
DebutUKA er en av organisasjonene komiteen måtte etterspørre informasjon fra det
manglet årsmøteprotokoll, regnskap og budsjett når behandlingen startet.
Etter mye korrespondanse frem og tilbake innså man at DebutUKA ikke ville klare å
oppfylle kriteriene i reglement for tildeling av støttemidler § 7 før sakspapirene skulle
sendes ut.
Komiteen har dermed innstilt DebutUKA på kr 0,- og midlene som var tiltenkt foreningen
er flyttet til midlene som avsettes til vårfordeling/oppstart og arrangementsstøtte.
Komiteen anbefaler DebutUKA om å søke arrangementsstøtte når regnskap og budsjett
er ferdigstilt og organisasjonen er på bena igjen.
Fadder Finnmark
Fadder Finnmark er viktig for studiestarten til studentene i Alta og Hammerfest og de
bidrar til en god velkomst for både nye og gamle studenter. I søknaden viser de til et
variert og godt program hvor enhver student kan finne noe av interesse å delta på. I
søknad står det at foreningen søker om kr 100.000,- mens det i budsjettet er budsjettert
med å motta kr.120.000,-. Komiteen har lagt summen i selve søknaden til grunn.
Fadder Finnmark får en økning fra fjorårets fordeling på kr 15.000,- og er foreslått
innstilt på kr 95.000,-.
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StudentUKA i Tromsø
StudentUKA i Tromsø er et viktig tilbud for studentene i Tromsø på en tid av året der
det ikke skjer så mye, og en viktig introduksjon til Tromsøs studentliv for de studentene
som ankommer på vårsemesteret. De jobber med å ha en bredde i programmet sitt,
noe som gjør at man når ut til en større del av studentmassen.
Komiteen vil likevel bemerke at organisasjonen søker om mye penger i forhold til
størrelsen på organisasjonen, samtidig som at de budsjetterer med å få inn mindre
billettinntekter i år enn i fjor.
Komiteen innstiller på å tildele kr 175.000,- til StudentUKA
Studentavisa Midnattsolposten
Styreleder og ansvarlig redaktør ble invitert til møte 16.10 for å redegjøre litt rundt
spørsmål som komiteen satt inne med, blant annet når det gjelder lønnskostnader. Økte
lønnskostnader i år er knyttet til at foreningen jobber med ny nettside, og har kostnader
rundt dette. I regnskapet viser organisasjonen at de sitter på et overskudd på kr
101.000,-, uten at disse midlene er tiltenkt investert noen plasser.
Midnattsolposten er innstilt på kr 250.000,-.
Tromsøstudentenes Idrettslag (TSI)
TSI er en viktig forening for en stor studentmasse ved UiT Tromsø. De har et variert og
godt aktivitetstilbud samt et stort fokus på fysisk aktivitet og samhold noe som bidrar til
store helsefremmende fordeler. TSI skaper en sosial arena for studentene, der det skal
vanskelig gjøres å ikke finne et tilbud som passer deg.
Videre ønsker komiteen å påpeke at de har en lav terskel for å opprette nye
undergrupper, noe som igjen bidrar til et økt tilbud til Tromsøs studenter. I innstillingen
får TSI en økning på kr 65.000,- fra fjorårets tildeling. TSI foreslås tildelt kr 1.650.000,International Students Union (ISU)
Komiteen etterspurte underskrevet årsmøteprotokoll noe som ble ettersendt fra ISU.
Komiteen påpeker at de synes ISU er en viktig organisasjon for studenter ved UiT
Tromsø og da spesielt de internasjonale, og de gjør enormt mye for en stor gruppe
studenter. ISU har gått ned i søkesum fra fjoråret og er flinke til å søke eksakt det de
trenger. ISU foreslås tildelt hele søkesummen på kr 136.000,-.
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Erasmus Student Network – Finnmark (ESN)
ESN Finnmark er en viktig organisasjon spesielt for de internasjonale studentene i Alta.
De har lenge hatt problemer med å overta blant annet bankkonto fra tidligere leder, og
selv om de har mange studenter som deltar på arrangementene sine, så har de hatt
problemer med å få studenter aktiv i selve organisasjonen. De har derfor valgt å fryse
organisasjonen.
Komiteen har derfor valgt å innstille ESN Finnmark på kr 0,-, men håper at
organisasjonen kommer opp på bena igjen.
Jusshjelpa i Nord-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge er en utrolig viktig organisasjon som tilbyr juridisk rådgivning til
studenter som ofte er i en presset økonomisk situasjon. Foreningen gjør en så viktig
jobb at komiteen innstiller de på full søkesum.
Jusshjelpa i Nord-Norge er innstilt tildelt kr 220.000,Hurradio
Komiteen stiller spørsmål til blant annet aktivitetsnivå der blant annet nettsider
og Soundcloud ikke har blitt oppdatert på flere måneder. Søknaden i seg selv er også
mangelfull, der det redegjøres lite om hva støtten skal brukes til. Største delen av
budsjettet går til lisenser og forsikringer.
Leder av komiteen har vært i samtale med daglig leder for Hurradio, der man får
inntrykk av at det er ikke lagt noen store planer for å verken øke synlighet eller aktivitet
for Hurradio. Styret blir sittende for å sørge for at Hurradio ikke faller sammen, og de to
gruppene som publiserte podcaster for et år siden (bla. Identitetskrise) var ingen
innad Hurradio, men en gruppe som hadde henvendt seg til Hurradio for å få lov til å
lage podcaster. Aktiviteten er uforutsigbar da det ikke fremstår som at det er noen faste,
aktive medlemmer.
Musikklisenser oppfattes ikke som nødvendig, under samtalen nevnte også Håkon at
lisensene var dyre og at de hovedsakelig er der i tilfelle noen grupper som vil
lage podcaster henvender seg til Hurradio.
Komiteen foreslår å tildele kr. 15.000,- til Hurradio.
Håp i Havet
Håp i havet er en bra konferanse som studentene ved UiT er heldig å ha. Likevel regner
de ikke med inntekter fra studentparlamentet og foreslås innvilget med kr. 40.000,-.

30.10.19

Forslag til vedtak: Studentparlamentet fordeler semesteravgiften 2020 etter
komiteens innstilling.

Vedlegg: Søknader til semesteravgiftfordeling 2020

Søknad om semesteravgiftsmidler 2019
Studentutvalget ved det Helsevitenskapelige fakultet, UiT søker med dette om 90.000 kroner
av pengene fra semesteravgiften i 2019. Studentutvalget ved helsefak har hatt økt
engasjement blant studentene de siste par årene med økt deltakelse på tillitsvalgtkurs og
tettere samarbeid med organisasjonene. I starten av februar 2019 hadde vi møte med alle
linjeforeningene som hører til fakultetet for å snakke om hva de forventer av oss og for å
kunne formidle informasjon fra dem via våre kanaler. Dette gjorde vi også for å gjøre
oppmerksom på at Studentutvalget er viktig for organisasjonene, da flere ikke visste at vi
fantes. Dette kan delvis forklares ved at det ofte er nye studenter som engasjerer seg i
linjeforeninger. Vi ønsker å gjøre dette til et fast arrangement hvert år, og har derfor dette
med i budsjettet for 2020.

Noe av det viktigste for linjeforeningene er midlene de får til drift og arrangementer. For
vårsemesteret hadde vi der budsjett på 55.000 til driftsstøtte og 40.000 til arrangementer.
Dette er store tall, men allikevel måtte mye kuttes fordi søknadene for drift og arrangement til
sammen var på over 157.000. Vi ønsker derfor å utvide disse postene i budsjettet for 2020,
også fordi vi oppfordrer kull til å søke om midler for å øke samholdet, ikke bare gjennom
linjeforeninger. Om vi får økt støtte fra Studentparlamentet vil det bare være arrangement og
driftsstøtte som utvides i budsjettet, fordi vi ønsker å komme studentene på helsefakultetet til
gode. Helsefakultetet hadde høsten 2018 4640 registrerte studenter, som gir at 90.000 kroner
gir i underkant av 20 kroner til hver student.

Noen store poster i budsjettet for 2020 er ikke justert ned selv om det ikke er brukt noe særlig
hittil i 2019, men er med fordi vi er pålagt av fakultetet å ha det med. Dette gjelder blant
annet støtte til feltarbeid for masterstudenter, der vi må ha 10.000 per semester. De fleste
postene på budsjettet fordeles mellom vår- og høstsemesteret og gjør at vi går mye i pluss på
vårsemesteret. Det vi i styret har avtalt er at overskuddet på vårsemesteret da skal fordeles
likt mellom driftsstøtte og arrangementsstøtte på høsten for at vi skal kunne imøtekomme
flest mulig søknader, særlig arrangement der vi ofte må kutte mye per deltaker.

Vår kontaktperson på fakultetet er ikke på kontoret denne uken, men kontoinformasjon
ettersendes så fort som mulig. Ta kontakt om det er noe som mangler. Budsjett og regnskap
blir ikke godkjent av allmøte, men av fakultetet, ettersom de styrer vår konto.

Med vennlig hilsen
Studentutvalget, Det helsevitenskapelige fakultet
v/ Ellen Marie Knotten, leder
ekn016@post.uit.no

Vedlegg:
Allmøteprotokoll våren 2019
Excelfil med budsjett 2020 og foreløpig regnskap 2019

Inntekter
Helsevitenskapelig fakultet

405 000,00 kr

Semesteravgiftsmidler

90 000,00 kr

SUM
Budsjett 2020

495 000,00 kr
Utgifter

Lønn studentutvalg

150 000,00 kr

Driftsstøtte

132 000,00 kr

Arrangement støtte

105 000,00 kr

Inventarstøtte

5 000,00 kr

Reisestøtte

6 000,00 kr

Allmøte x2

10 000,00 kr

Tillitsvalgtkurs (Høst)

40 000,00 kr

Internt forbruk

15 000,00 kr

Overlappkurs SU (Vår)
Feltarbeid Master

5 000,00 kr
20 000,00 kr

Organisasjonsmøte (vår)

5 000,00 kr

Uforutsette utgifter

2 000,00 kr

SUM
Balanse

495 000,00 kr
0,00

Budsjett
Helsefakultetet
Semesteravgiftsmidler

Regnskap (17/9)

404 500,00 kr

404 500,00 kr

70 000,00 kr

70 000,00 kr

Lønn studentutvalg

-

150 000,00 kr -

75 000,00 kr

Driftstøtte

-

110 000,00 kr -

55 000,00 kr

Arrangementstøtte

-

90 000,00 kr -

40 000,00 kr

Inventarstøtte

-

6 500,00 kr -

1 000,00 kr

Reisestøtte

-

6 000,00 kr -

2 000,00 kr

Allmøte x2

-

10 000,00 kr -

3 746,00 kr

Tillitsvalgkurs (Høst)

-

40 000,00 kr

Internt forbruk

-

25 000,00 kr -

224,00 kr

Kurs studentombud

-

5 000,00 kr

-

Overlapp SU (Vår)

-

5 000,00 kr -

Feltarbeid Master

-

Organisasjonsmøte (vår)

-

5 000,00 kr -

5 092,00 kr

Uforutsette utgifter

-

2 000,00 kr -

6 000,00 kr

Totalt:

20 000,00 kr

-

kr

Avholdes 19/9
kr

2 200,00 kr
-

kr

284 238,00 kr

Allmøteprotokoll vår 2019
Torsdag 4. april 16:30 i Aud Cerebrum
Saksliste:
● Valg av ordstyrer og referent
● Valg av representanter til å underskrive protokollen
● Gjennomgang av Studentutvalgets regnskap høst 2018 og budsjett vår 2019
● Valg av representanter til verv
● Saker fra studentene
Valg av ordstyrer og referent
Velger Iril, leder til ordstyrer og Ellen Marie, nestleder til referent.
Velger Ingrid og Kristine til tellekorps.
Velger Kristin og Lasse til å underskrive protokollen.
Godkjenning av innkalling
Innkalling godkjennes.
Presentasjon av Studentutvalgets arbeid og budsjett
Vi har økt fokus på synlighet, blant annet med donytt (enighet i salen at det legges
merke til). Mer aktiv på sosiale medier, vi har forbedringspotensiale.
Vi hadde samarbeidsmøte med studentorganisasjonene. Meld fra om det er
linjeforeninger som ikke var på dette og ikke er registrert i vårt system.
Studentutvalget har byttet kontor. Vi skal ha kontortid.
Kristin var på campus i Narvik og presenterte Studentutvalget der, siden vi er for alle
campus, ikke bare Tromsø.
Vi fortsetter med dekanmøter, send inn saker til oss på facebook eller mail.
Vi fortsetter å delta på offentlige arrangementer, og å spre informasjon om offentlige
arrangementer.
Send inn saker til donytt, om ting vi kan promotere. Vi prøver å få det opp den 20.
hver måned.
Har snakket om et arrangement med studentombudet, ikke helt spikret, men er mulig
å få til innen kort tid.
Kommentar om referat fra dialogmøter. Kommer ikke til å bli lagt ut referat fra
dekanmøter, siden det er noe personsaker, og ingen vedtak. Vi kan prøve å legge ut
på facebook kort om hva som skjer på dialogmøtene i etterkant.
Regnskap for høst 2018 presenteres ved Kristian. Startet semesteret med gjeld. Har
noe høyt internt forbruk, men går til nytt kontor.
Budsjett for vår 2019 presenteres. Arrangement er ikke fordelt, men alt som ble satt
opp til drift ble fordelt. Kommer mer til drift til høsten enn budsjettert, ettersom
overskytende fra øvrige poster går til arrangement og driftsstøtte.

Saker fra salen
Lasse Fredagsvik på bachelor i psykologi. Vil fremme sak angående studiet og
behandling av instituttet. Har vært prøvekaniner for ny studieplan. Mange fag som
ikke har fungert. Følte på stor forskjellsbehandling mellom bachelor og profesjon,
ved at mye undervisning i et fag var rettet sterkt mot profesjon, og følte at
underviserne var likegyldige overfor bachelor. Tungvint system med eksamen og
arbeidskrav, med mye forskjellig informasjon om datoer. Hovedtema er at det er
forbedring, har de hørt fra kullene under. 2. året fikk 15.000 til juleavslutning, men 3.
året fikk ingenting, på grunn av misforståelser og misinformasjon. Vil få til en
bacheloravslutning, men fikk beskjed om at de ikke deler ut midler til sosiale
arrangement, i strid med det 2. året fikk før jul. IPS skal arrangere roseseremoni som
betales av IPS. Har sendt søknad om pengestøtte til sommeravslutning til
studentutvalget, og har et håp om at IPS skal gi støtte. Kan inviteres inn på møte
med dekanatet og legge frem sin sak for fakultetet. Har levert formell klage om
eksamen og et møte der saken skal være i referatet, og har mye
mailkorrespondanse. Kommentar om at saker fra IPS er blitt en norm på allmøte.
Kommentar fra salen at hele IPS skulle flyttes over til MH2, fikk de beskjed om for et
par år siden, for å få bedre samhold mellom helseprofesjonene og psykologi. Har
ikke skjedd, men Studentutvalget skal ta det videre, og etterspørre om dette er noe
som skal skje. Blir kanskje bedre når opptakskravene for profesjon blir annerledes.
Bachelor skal ikke føle seg annenrangs til profesjon.
Allmøte støtter at tillitsvalgte kan inviteres til møte med dekanatet. Tillitsvalgte er
Lasse og Mathea.
Sak fra Martin fra Legestudentenes rusopplysning. Vil informere om sitt arbeid.
Kaller inn ungdomsskoleelever til undervisning på universitetet og har et opplegg.
Har god erfaring med å invitere elever hit. Har 30 medlemmer, men vil utvide til
høsten med opplæring av undervisere.
Sak om at mange lesesalsplasser på NH-biblioteket ikke har fungerende lys.
Lurer på hvordan saker om trakassering håndteres på fakultetet. Master i biomedisin
hadde en sak, som ble pakket litt inn av studiekonsulent. Ønsker mer informasjon
om hvor slike saker skal henvendes. Tips fra salen: google uit + trakassering og så
er det første treffet en annonse som linker rett til rett side. Har helt nye retningslinjer
for håndtering av mobbing og trakassering.
Er flere fag på masternivå som ikke har undervisning på MH-bygget, så ønsker mer
synlighet utenfor MH-bygget, og også mer synlighet i det hele tatt. Gå innom en
forelesning i Helfel? Alliere med studieveiledere, og sende mail via dem. Få med inn
i fadderuka, eller via superfadder. Har nå mer synlig kontor, men hjelper kun for dem

som er på MH. Bruke tillitsvalgte mer. Bør ha bedre valg av tillitsvalgte, med mer
informasjon. Studieledere skal melde inn tillitsvalgte og arrangere valg. Noen
tillitsvalgte melder fra selv, fordi studieledere ikke gjør jobben sin. Henge opp flyers
på kraft?
Fysioterapi har etterspurt nye gardiner. Gardiner kommer i løpet av våren, og er i
bestilling. Helst lystette gardiner, slik at man ikke kan se gjennom, hvertfall på
klinikkrom. Mye for pasientene som skal være komfortable, og ikke føle at de er på
utstilling. Persienner er også mulig. Er flere klinikkrom, og alle bør ha noe som gjør
at det ikke går an å se inn.
Søppelbøtter på alle toalett. Ønsker også tavler og tusjer til alle tavler. Ønsker
tørkepapir på den store guttedoen i lysgården. Er noen toaletter på teorifagsbygget
som har glassvegger. Gjøre noe med dette?
Valg av representanter til verv
Valg til studentutvalget.
Økonomiansvarlig er ikke på valg, der fortsetter Kristian.
Kristin presenterer tillitsvalgtkontakt og organisasjonsansvarlig. Delen som
organisasjonsansvarlig er ny av året. Maren presenterer planlegging og promotering.
Delen om promotering er ny av året. Ellen Marie presenterer nestleder. Iril
presenterer leder.
Valg av tillitsvalgtkontakt og organisasjonsansvarlig. Miriam stiller. Miriam blir valgt.
Valg til planlegger og promotering. Maren stiller til vervet og presenterer seg selv.
Maren er valgt til planlegging og promotering.
Valg av nestleder. Kristin stiller og forteller om seg selv. Kristin blir valgt.
Valg av leder. Ellen Marie stiller og forteller om seg selv. Ellen Marie blir valgt.
Kristian fortsetter som økonomiansvarlig.
Felles utdanningsvalg mellom UNN og Helsefak.
Ingen stiller. Studentutvalget innhenter tillatelse fra allmøtet til å fylle verv på
egenhånd.
Fakultetsstyret
Marthe på master i folkehelse stiller til fast. Ole Martin på odontologi stiller til vara.
De blir valgt.
Valgstyret til fakultetsstyret
Ingen stiller
USAM

Ingen stiller.
SAMUT
Ønsker å undersøke arbeidsmengden. Kristin blir valgt til
vara.
Institutt for samfunnsmedisin.
Bhupender Singh, fra MPH stiller som representant. Blir valgt.
Programstyret ernæring
Ingen fra ernæring tilstede.
Programstyret MPH
Marthe blir fast, Bhupender til vara.
IHO
ingen stiller
IPS
Annie-Justicia stiller og Jørgen stiller. Er personvalg, så blir anonymt valg.
Jørgen er valgt til fast, Annie blir vara. Siden begge er på profesjon, kan kun en av
dem være fast representant.
RKBU
Er ingen aktivitet. Ikke poeng å velge representant.
Studentutvalget innhenter tillatelse fra allmøte til å fylle resterende verv.
Behandling av vedtekter
Studentutvalget har ikke hatt vedtekter tidligere. Kommentar om ⅔ flertall ved
mistillit for å få noen ut av studentutvalget. Kommer med på vedtektene fra neste
allmøte. Vedtektene blir vedtatt og trer i kraft fra etter dette møtet.
Info om personer som er valgt
Navn, mailadresse og telefonnummer

Juridisk Studentutvalg Tromsø
v/ Det juridiske fakultet
Universitetet i Tromsø
9037 Tromsø
Org.nr 992 742 208

Juridisk studentutvalg
v/ Det juridiske fakultet
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø

Tromsø 19.09.2018

Studentparlamentet
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø

Søknad om midler fra semesteravgifsfordelingen
Juridisk Studentutvalg Tromsø, heretter JSU, søker herved om driftsmidler på NOK 70 000,fra Studentparlamentets fordeling av semesteravgift, i henhold til Reglement for tildeling av
støttemidler.
Generell del med formålsbeskrivelse
JSU er studentutvalget ved Det Juridiske fakultet, UiT. Utvalget ledes av syv valgte
studentrepresentanter, som velges på allmøtet en gang per semester. På allmøtet har alle
studenter ved Det Juridiske fakultet, som har betalt semesteravgift, stemmerett.
Styremedlemmene sitter for et ett år av gangen.
JSUs formål følger av vedtektenes § 1-1, «Juridisk studentutvalgs oppgave er å ivareta
interessene til studentene på Det juridiske fakultet ved Universitetet i Tromsø. Mellom
allmøtene er styret det øverste politiske organ for studentene ved fakultetet». Utvalgets
hovedoppgave er å være et bindeledd mellom studentene og fakultetet. Gjennom flere års
målrettet arbeid har JSU oppnådd et godt, kontinuerlig og konstruktivt samarbeid med
fakultet – som gjør oss i stand til å fremme studentenes rettigheter, ønsker og meninger på en
god måte.

En av JSUs viktigste oppgaver er å drive tillitsvalgtordningen. Gjennom denne ordningen
søker vi å ivareta studentenes faglige og sosiale interesser. En av ordningene vi har kjempet
frem er gode evalueringsrutiner av undervisningen på studiet. Denne ordningen er i stadig
utvikling, og er en viktig faktor i kvalitetssikringen og videreutviklingen av undervisningen
fakultetet tilbyr. I tillegg ivaretar tillitsvalgtordningen at studentenes interesser og ønsker
vedrørende bl.a. det sosiale miljøet og lignende blir hørt og ivaretatt.
Et av de viktigste arrangementene til JSU er det årlige tillitsvalgtsseminaret. Seminaret er et
opplæringstilbud til de tillitsvalgte på alle avdelinger. Opplæringen følges opp med en ny
opplæring midt i studieåret, samt en tillitsvalgtslunsj med de tillitsvalgte og fakultetets
ansatte.
Under tillitsvalgtordningen arrangerer vi bl.a. et opplæringsseminar i Malangen eller på
Sommarøy, tillitsvalgtlunsj og en opplæring/evaluering midtveis i studieåret. Dette er
arrangementer som er vitale for å opprettholde den velfungerende ordningen med tillitsvalgte,
samt for å alltid sørge for at de tillitsvalgte er i stand til å skjøtte sitt verv på en best mulig
måte. Majoriteten av midlene vi mottar fra Det juridiske fakultet er øremerket
tillitsvalgtordningen, NOK 60.000,-.
JSUs ytterligere aktiviteter og deres økonomiske rammer redegjøres for under oversikten over
planlagte aktiviteter i søknadsperioden.
Merknader til budsjett, regnskap og egenkapital
Som nevnt i tidligere søknader om midler fra semesteravgiftsfordelingen er ikke alle de
budsjetterte inntektene garantert. Det er ikke gitt indikasjoner på at det vil bli delt ut midler
fra Læringsmiljøutvalget i år. Det foreligger heller ingen avtale om fast støtte fra Det juridiske
fakultet.
Det har tidligere vært påpekt at JSUs egenkapital er for høy, og den har vært gjenstand for
kritikk i semesteravgiftsfordelingskomiteen. Til dette ønsker JSU å bemerke at det er flere
gode grunner som nødvendiggjør en egenkapital tilsvarende minimum ett års drift;

•

Grunnet et høyt aktivitetsnivå med flere dyre og større arrangementer er vi avhengig
av en tilstrekkelig høy likviditet for å kunne forskuddsbetale en rekke tjenester og
varer.

•

På inntektssiden er det høyst usikkert hvor mye vi mottar fra år til år. Vi har derfor
prioritert å opprettholde en egenkapital som kan sikre tilsvarende drift som nå, i et år
hvor inntektene bortfaller eller reduseres betydelig. JSU er selvfølgelig forståelsesfulle
for at en økende egenkapital bør tilsi lavere støtte, sammenliknet med andre
studentutvalg. Dette er imidlertid ikke tilfellet i kommende periode, da vi grunnet økte
kostander og flere større arrangement, ser oss nødt til å budsjettere med et underskudd
som dekkes av nåværende egenkapital. Det kan også bemerkes at egenkapitalen til
JSU er betydelig redusert de siste årene, i tråd med signaler fra Studentparlamentet og
Det juridiske fakultet.

De pålagte opplysninger etter reglement for tildeling av støttemidler § 6 i reglement er vedlagt
søknaden.
De fordelte midler bes overført til kontonummer 4750 27 15980. Kontoens innehaver er
Juridisk studentutvalg ved Universitetet i Tromsø, ved disponent Simon Christoffersen.
Ved spørsmål kan undertegnede kontaktes på epost, simon@hlkbb.no eller telefon 94143833.
Med vennlig hilsen,
Juridisk studentutvalg Tromsø
v/ Simon Christoffersen
Økonomiansvarlig

Oversikt over planlagte aktiviteter i søknadsperioden
(studieåret 2019/2020)
Tillitsvalgtordning
I den nåværende perioden vil JSU fortsette og ytterligere videreutvikle tillitsvalgtordningen.
Vårt fremste fokus er å ivareta de tillitsvalgte, gjennom opplæring, oppfølging og veiledning
gjennom året. JSU anser dette som en av våre viktigste og største satsningsområder.
Tillitsvalgtordningen ved Juridisk fakultet har høy anseelse i rektoratet, og har bidratt til svært
godt samarbeid mellom JSU og fakultetet de siste årene. Ordningen er sentral for å sikre at
studentenes interesser blir hørt i saker som angår undervisning, faglig opplegg og det sosiale
miljøet ved fakultetet.
Tradisjon tro har det blitt avholdt et opplæringsseminar på Malangen på høstsemesteret.
Seminaret ble avholdt 31. august -1. september. Alle tillitsvalgte og andre eksterne
studentrepresentanter ble invitert. Det ble gitt opplæring om rollen som tillitsvalgt, JSU og
vårt arbeid, studenters rettigheter og lignende som er relevant for de tillitsvalgte. I år valgte vi
å invitere studentombudet ved UiT for å holde et foredrag om hennes arbeid.
JSU skal også arrangere tillitsvalgtslunsj mellom de tillitsvalgte, fakultetsledelsen og
avdelingslederne en gang per semester. Lunsjen har vist seg å være et glimrende forum for
erfaringsutveksling og diskusjon, og bidrar godt til å senke terskelen for å kontakte de ansatte
ved fakultetet. Lunsjen er også et sosialt pluss for de tillitsvalgte, da det lar dem bli kjent med
både de ansatte, men også tillitsvalgte fra de andre avdelingene.
I starten av vårsemesteret arrangeres en etterfølgende opplæring for de tillitsvalgte. Her
evalueres studieåret hittil, problemstillinger diskuteres og de tillitsvalgte kan dele sine
erfaringer. Denne midtveisevalueringen er viktig for kvalitetssikringen av arbeidet til de
tillitsvalgte.
I tillegg til de planlagte opplæringsarrangementene driver JSU løpende og generell oppfølging
av de tillitsvalgte.
JSU finansierer all opplæring og kostnader tilknyttet til ordningen, som i inneværende periode
er estimert til å ende på rundt NOK 55 000,-.

I år ønsker JSU å få økt fokuset på arbeidet til de tillitsvalgte og å gjøre at flere bidrar i
evalueringen av undervisningen. Det har blitt diskutert å lodde ut premier til de som svarer på
evalueringer. Anskaffelse av premier vil i så fall føre til ekstra kostnader knyttet til
tillitsvalgtordningen.
Fagkritisk rekke
JSU planlegger i denne perioden å fortsette utviklingen av fagkritisk rekke ved fakultetet.
Prosjektet er et samarbeidsprosjekt mellom JSU og Det Juridiske fakultet, hvor vi finner
aktuelle tema for foredragsrekken, som retter et fagkritisk blikk på juridiske emner.
JSU står for praktisk gjennomføring og finansiering.
I denne perioden ønsker JSU å styrke konseptet med Fagkritisk rekke, med større opplegg enn
hva som tidligere er blitt holdt, og vi ønsker å arrangere flere foredrag, med spennende
foredragsholdere.
Nå på høsten vil det avholdes en fagkritisk rekke den 3. oktober. Da vil sjefsjuristen i
forsvaret komme og holde foredrag.
JSU håper på å få til to nye fagkritiske rekker på vårsemesteret. Under oppleggene vil det
finne sted debatter, foredrag, seminar og liknende.
JSU anser fagkritisk rekke som et viktig arrangement, som har til formål å bidra til økt faglig
tyngde hos studentene – men samtidig et kritisk og nyansert syn på juridiske emner.
Jusspust - Kampanje mot negativt karakterpress
Holdningskampanjen som ble lansert i perioden 2015/2016 høstet gode tilbakemeldinger
blant studentene og vil bli videreført i årets periode.
Jusspust er en felles holdningskampanje ved Det juridiske fakultet i Oslo og Tromsø.
Store deler av holdningskampanjen vil synliggjøres gjennom plakater, sosiale medier og
andre kanaler hvor vi når ut til studentene.
Debatter, foredrag, stand og andre arrangement i forbindelse med jusspust vil finne sted i
løpet av året, spesielt innrettet mot eksamensperioden på høst- og vårsemesteret. Vi ønsker å
få arrangert periodens første jusspust-arrangementer før førsteavdelingsstudentene har sin

første eksamen nå i høstsemesteret. Videre ønsker vi også å arrangere noe i tilknytning til
eksamensperioden på våren.
Undervisningspris
JSU fortsetter å stå for utdelingen av undervisningspris til årets foreleser og seminarleder, og
står for kostnadene forbundet med dette. I likhet med de siste to årene vil vi også kåre årets
begynnerkollokvieleder
Kontor og velferd
JSU vil fortsette å drive «kjøkkenkroken» og finansiere utstyr og forbruksmateriell til denne.
JSU vil også fortsette å være administrator for tildeling av faste leseplasser og kontor.

Markedsføring
JSU vil i perioden fortsette en høy markedsføringsaktivitet ut mot studentene. Per dags dato er
det rekordmange studenter ved juridisk fakultet, noe som gjør at utvalget må holde tritt for å
nå ut til flest mulig. Grunnet det høye antallet studentorganisasjoner som finnes for
studentene på Det juridiske fakultet anser JSU det som viktigere enn noen gang å bedrive
markedsføring. Vi anser det som svært viktig at studentene har kjennskap til JSUs
hovedoppgave som bindeledd mellom studentene og fakultetet.
Markedsføringen vil i hovedsak være om JSU, våre oppgaver, studenters rettigheter – men
også holdningskampanjer, herunder Jusspust (kampanje mot negativt karakterpress).
Formålet er at flest mulig studenter skal kjenne til JSU, hva vi gjør og kan gjøre for
studentene, samt annen viktig informasjon vi formidler.
Til markedsføringen går JSU til innkjøp av strøartikler, bekledning, plakater, grafisk design
og liknende.
Fagråd
Det blir avholdt et juridisk fagråd der studentutvalget ved de juridiske fakultetene i Bergen,
Oslo og Tromsø møtes. Fagrådet skal fremme studentenes felles interesser ved de juridiske
fakultetene og være et samtaleforum for studentutvalgene og fremme samarbeidet mellom

disse. I år er det JSU i Tromsø som arrangerer fagråd, hvilket medfører en del utgifter som og
hotell for representantene og måltider til alle deltagerne på fagrådet.
I forkant av hvert fagråd sendes det inn en saksliste fra hvert studieutvalg som blir tatt opp på
fagrådet. Typiske saker er endringer fakultetet ønsker å gjøre på studiestedet,
gjentaksproblematikk osv.
Dette semesteret blir fagrådet avholdt den 27.-29. september. Det kommer to representanter
fra JSU Bergen og to representanter fra JSU Oslo, samt hele JSU-styret fra Tromsø. Vi
avholder møter den 28. og den 29. september, der vi tar opp sakene på sakslisten, viser
representantene rundt på fakultetet og har diverse innlegg fra ansatte på fakultetet.

Sakene som så langt har kommet inn er organisering og kostnad av praksisordningen til
fjerdeavdelingsstudentene i Tromsø, kostnad av muntlig eksamen, digitalisering (fra
lovsamling til lovdata), gjentakelsesproblematikk og negativt karakterpress. Vi ønsker også å
redusere antall fagråd fra én gang i semesteret til én gang i året.

Oversikt over aktiviteter i forrige periode
(studieåret 2018/2019)
Tillitsvalgtordningen
Det ble avholdt opplæringskurs for tillitsvalgte på Sommarøy, 22.-23. september 2018.
I tillegg til dette ble det arrangert tillitsvalgtlunsj på både høst- og vårsemesteret. På slutten av
perioden ble det arrangert et endelig evalueringsmøte med bevertning i form av pizza.
Jusspust - Kampanje mot negativt karakterpress
JSUs holdningskampanje mot negativt karakterpress ble videreført i perioden. Dette
inkluderte foredrag, debatter, markedsføring og et løpende holdningsarbeid gjennom hele
perioden.
Det ble totalt avholdt tre jusspust-arrangementer forrige periode. En dag før førsteavdeling
hadde ex.fac. eksamen arrangerte vi en frokost der vi blant annet informerte om
gjennomsnittskarakterene på jussen, og at det viktigste er at man gjør sitt beste.

I mars hadde vi en hel jusspustdag. Denne dagen hadde vi frokostservering kl. 09:00, kl.
12:00 hadde vi besøk av terapihunder mens vi serverte kaffe og vafler, kl. 13:30 holdt
studentrådgivningen et foredrag der vi avsluttet med en liten premiert kahoot og kl. 15:00
delte vi ut godteri på lesesalen.
25. april hadde vi servering av kake og kaffe på JSU-kontoret der vi snakket med elevene om
karakterer og forventninger til eksamen. Tredjeavdeling hadde eksamen den dagen, og vi fikk
gode tilbakemeldinger fra studentene om tilbudet den dagen.

Fagråd
Våren 2019 var det Fagråd i Bergen, hvor vi sendte to representanter.
Markedsføring
Gjennom perioden ble JSU og våre aktiviteter markedsført med plakater og strøartikler til
utdeling. Det forløp kostnader til innkjøp av gensere, markedsføringsmateriale samt utgifter
til grafisk design og utarbeidelse av markedsføringsmateriale. Videre forløp det kostnader til
drift og hosting av nettsiden.

Tildeling av velferdsmidler
JSU administrerte i perioden en ordning med tildeling av velferdsmidler til linjeforeninger og
studieavdelinger, som kunne søke om midler til velferdsfremmende tiltak. De tillitsvalgte kan
i tillegg søke om midler for å avholde manuduksjoner. Det ble tildelt NOK 13 000,- i
perioden.
Fagkritisk rekke
Det ble avholdt tre fagkritiske rekker i forrige periode. En av disse var på høsten og to var på
våren.
Rekkene som ble avholdt var:
Stig Solheim – «Menneskerettighetenes betydning i EMK, BK og SP»
Magne Frostad – Om folkerett
Marius Storvik – «Legalitetsprinsippet i Grunnloven knyttet til elektrosjokkbehandling i
psykisk helsevern»

Undervisningspris
Tradisjon tro ble undervisningsprisen delt ut på Isbjørnballet. Det forløp kostnader til innkjøp
av premiering til beste foreleser, beste seminarleder og beste begynnerkollokvieleder.

Kontor- og velferd
JSU administrerte tildeling av faste leseplasser og kontor. I tillegg drev JSU «kjøkkenkroken»
på fakultetet, hvor vi står ansvarlig for nødvendig utstyr og forbruksartikler til kjøkkenet
Representasjon og annet
JSU representerte i perioden studentutvalget og studentene i en rekke utvalg, komiteer og
møter ved fakultetet og universitetet.

Årsmøtegodkjent regnskap fra forrige periode

Årsmøtevedtatt budsjett for søknadsperioden

Da JSU avholder allmøte (generalforsamling) 25. oktober foreligger kun det forrige
årsmøtevedtatte budsjettet, fra våren 2019.
Per 19.09.19 har vi NOK 56 926 på bank.

Signert årsmøteprotokoll fra sist avholdte årsmøte.

Studentutvalget v/ Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Studentparlamentet v/ Universitetet i Tromsø
Søknad om støttemidler 18.09.19

Studentutvalget (SU) ved UMAK har de foregående år gjort en stor innsats for å bli et velfungerende
studentutvalg. Det nye utvalget har som intensjon å beholde og forbedre disse ideene og holdningene som har
tillatt et godt samarbeid mellom studenter og enheten. SU ønsker å representere studentene og deres interesser og
samarbeider med administrasjonen og enhetsledelsen for å skape et best mulig miljø, både faglig og sosialt på
enheten.

Årets studentutvalg består av:
Mads Nilsen – leder (studerer utøvende rytmisk musikk)
Andre Hyni Halvorsen – nestleder (studerer utøvende klassisk musikk)
Magnus Gibbs – sekretær (studerer utøvende klassisk musikk)
Ida Pettersen Tande – medlem (studerer utøvende klassisk musikk)
Astrid Hjartland Strand – økonomiansvarlig (studerer utøvende rytmisk musikk)
Studentutvalget ved UMAK søker herved studentparlamentet i Tromsø om semesteravgiftsmidler ved
høstfordelingen 2019.

Arrangementer vi planlegger å arrangere i år er som følger:
September - bli kjent-fest
September – hattevors
Oktober – halloweenfest
November – UMAK-quiz
Desember – julebord
Januar – mørketidssammenkomst
Februar – utearrangement
Mars – arrangement for ny søkere i prøvespilluken
Mai – Eurovision-fest
Evnetulle andre trivselstiltak som kakao i kantina, aktivitetsdag og andre eventer.
I tillegg til dette skal vi ha en del tiltak for å integrere de internasjonale studentene ved enheten. Disse tiltakene
vil vi jobbe frem i samarbeid med de internasjonale studentene etter deres behov.

ARRANGEMENTS OG DRIFTSBUDSJETT HØST 2019/VÅR 2020:

Julebord
Bli kjent-fest
Prøvespilluken
Møtekostnader
Hattevors
Halloweenfest
Eurovisionfest
Andre trivselstiltak

20.000,7.500,1.500,7.000,500,1.000,750,2.500,-

SUM

40.750,-

Budsjettet ble godkjent 18.09.19

Studentutvalget har generelt lite midler å håndtere;
Den økonomiske modellen som SU bruker i dag ble først opprettet for fire år siden på senhøsten. Den innebærer
som eneste støtte fra enheten en reisestøtteordning til faglig relaterte prosjekter. Dette er en ikke-fornybar sum,
og potten kan kun brukes til reisestøtte og kursavgifter (inspirert av helsefakultetet). Prisen for dette var kutt av
all økonomisk støtte til sosiale tiltak. Det ønskes for øvrig fortsatt at SU kan gi studentene velferdstilbud.

SU har fått tilbakemeldinger fra nye studenter om at å komme på prøvespill i Tromsø var langt mer hyggelig enn
hos andre universiteter. Det ønsker vi å ta med oss videre. Vi søker derfor i år også om penger til dette. I år har vi
også satt i gang et initiativ for å i større grad involvere studenter på enheten som ikke holder til på
Musikkonservatoriet. SU har allerede arrangert den tradisjonsrike Bli kjent-festen og nytt for året var at den ble
arrangert på Kunstakademiet. Dette gjorde at oppmøtet ble mye større enn det noen gang har vært. SU har derfor
sett det nødvendig å beregne mere penger til arrangementer som arrangeres i regi av SU. For eksempel regner vi
med at julebordet vil koste vesentlig mer enn det gjorde i fjor, selv om det allerede da kostet mer enn det ble
beregnet på forhånd. Derfor søker vi om 40.750,-

Kontaktinformasjon:
Søker: Studentutvalget ved Norges arktiske universitetsmuseum og akademi for kunstfag
Epost: su.umak@uit.no
Kontaktperson: Astrid Hjartland Strand, Økonomiansvarlig. Tlf, 90161966
Med vennlig hilsen,
Astrid Hjartland Strand
Mads R. B. Nilsen
Studentutvalget ved UMAK

Allmøte 10.5.2019
Silje:
Bastard – tirsdagsjam
Ønsker å videreutvikle og at konsens studenter skal «drive»/ «fornye det». Temakvelder, kan spille
egne ting. Løst, ikke nødvendigvis noe fast.
De som er interessert kan ta kontakt med Silje (?), så kan ansvarlig komme og ha en samtale.

Valg av ordstyrer og sekretær
Karoline foreslår seg selv som leder. Valgt
Magnus foreslås selv som sekretær. Valgt

Godkjenning av innkalling
Tekniske problemer. Ingen offisiell invitasjon på mail
Godkjent

Godkjenning av dagsorden
Kom ikke på mail. Må fikses til neste gang.
Godkjennes

Endring av navn
Fra Studentutvalget ved Det Kunstfagelige Fakultet -> Studentutvalget ved Universitetsmuseet og
Akademi for Kunstfag (UMAK). Endres i vedtektene.
Godkjent!

Valg
Forteller hvem utvalget har bestått av i år og hva rollene går ut på. Flere utvalg for forbedring av
enheten. Interimsstyret. Fått studentrådgivningen hit. Super SU. Julebordet. Deligerer arbeidet av Bli
Kjent-fest. Fikser prøvespilluken.
Leder:
Mads stiller. Ingen stiller mot. Vedtatt
Utvalget:

Magnus: 19 (medlem)
Karoline: 17 (vara)
Ida: 22 (medlem)
Andre: 22 (medlem)
Astrid: 26 (medlem)
Emil: 12
Elias: 8

Fakultetsstyret:
Mads (medlem)
Andre (vara)

Programstyret:
Peter: 17 (valgt)
Håkon: 2
Elias:7

Annet/Eventuelt
Informasjon om sammenslåing og den nye enheten.

dim1
2160
2160
2160
2160
2160
2160
2160
2160
3679
3679
3679
3679
5106
5331
5331
5331
5333
5333
5401
5994
5994
70000
70000
70000
7352
7352
7413
8900
8900
8900
8900
8900
8900
8900
8900
9001
9001
9001
9001

dim2
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100
350100

dim3
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041
450041

period
201801
201802
201803
201805
201806
201808
201809
201812
201801
201805
201809
201812
201803
201801
201805
201812
201803
201806
201803
201802
201806
201801
201805
201812
201805
201806
201812
201801
201802
201803
201805
201806
201808
201809
201812
201801
201805
201808
201812

amount pla_amount plb_amount row_num
-20520,00
0,00
0,00
1
24375,50
0,00
0,00
1
14747,71
0,00
0,00
1
848,55
0,00
0,00
1
18363,50
0,00
0,00
1
-40000,00
0,00
0,00
1
-10000,00
0,00
0,00
1
1330,00
0,00
0,00
1
-20520,00 -11666,67 -11666,67
1
0,00 -11666,67 -11666,67
1
-10000,00
0,00
0,00
1
-14200,00 -11666,67 -11666,67
1
1000,00
0,00
0,00
1
0,00
20000,00
20000,00
1
0,00
20000,00
20000,00
1
0,00
20000,00
20000,00
1
13668,71
0,00
0,00
1
16272,50
0,00
0,00
1
79,00
0,00
0,00
1
24375,50
0,00
0,00
1
1733,00
0,00
0,00
1
0,00
11666,67
11666,67
1
0,00
11666,67
11666,67
1
0,00
11666,67
11666,67
1
848,55
0,00
0,00
1
358,00
0,00
0,00
1
25591,00
0,00
0,00
1
20520,00
0,00
0,00
1
-24375,50
0,00
0,00
1
-14747,71
0,00
0,00
1
-848,55
0,00
0,00
1
-18363,50
0,00
0,00
1
40000,00
0,00
0,00
1
10000,00
0,00
0,00
1
-1330,00
0,00
0,00
1
0,00 -20000,00 -20000,00
1
0,00 -20000,00 -20000,00
1
-40000,00
0,00
0,00
1
-10061,00 -20000,00 -20000,00
1

Org.nr: 914 013 259
Vi søker om 110.000 kroner fra Studentparlamentet.

Vi ønsker at flest mulig av studentene ved BFE skal få noe ut av pengene Studentutvalget BFE
håndterer. Derfor har vi valgt å gjøre som Parlamentet gjør ved fordeling av semesteravgift, å dele
opp muligheten linjeforeningene har for å søke om støtte i to. En fordelingsrunde i starten av
høstsemesteret, og et i starten på vårsemesteret. Dette gjør at studentforeningene ikke nødvendigvis
har mulighet til å bruke hele beløpet på et semester og dermed stå på bar bakke neste semester. Nå
har linjeforeningene mulighet til å søke midler ved skolestart. Da man gjerne trenger litt midler for å
arrangere arrangementer for nye studenter.
Siden vi har ganske store summer og mange foreninger som søker om støtte, har vi ganske strenge
retningslinjer for tildeling av støtte.
Retningslinjene finner dere her:
https://uit.no/om/enhet/artikkel?p_document_id=200061&p_dimension_id=88163&men=2871
4

Tidligere har studentutvalget BFE hatt enkelte arrangementer, men dette prøver vi å fase ut. Vi vil
heller velge å støtte linjeforeningene med penger til arrangementer. Dette fordi vi hovedsakelig
anser vår rolle til å være tillitsvalgte med fokus på det faglige. Vi ønsker at alle studieretninger skal ha
en egen linjeforening, dette fordi man gjerne kommer tettere på de man studerer med enn hvis man
er med i en større forening. En bred organisasjon for hele UiT vil kunne gi en venn, men vi mener en
mindre studentforening på din studieretning er mer verdt da man gjerne kan sitte i lag i forelesninger
og arbeide sammen. Det vil sikre at studenten føler seg hjemme på sitt studieprogram og bidrar til å
danne et sosialt felleskap innenfor fagmiljøet.
Vi mener at vi gjør det vi kan for å hjelpe studentene ved BFE gjennom å støtte linjeforeningene. Vi
har linjeforeninger som organiserer intensivkurs, spill- og pizzakvelder, akekonkurranser etc. Dette er

ulike aktiviteter vi synes er positiv fordi det ikke alltid innebærer alkohol. Slike arrangementer setter
vi stor pris på og hjelper opp og frem gjennom noe økte satser ved økonomisk støtte. Dette er noen
av bidragene til at studentene skal føle at ikke alt omhandler alkohol og dermed muligens få ned det
skadelige alkoholforbruket.
Drift av en linjeforening har en viss basiskostnad. Dette er en kostnad man har, uavhengig av antall
studenter som er med. Vi mener det er viktig at linjeforeningene får dekt dette beløpet slik at de har
en mulighet til å unngå «bunnskrapt kasse». Det er ofte et problem å finne engasjerte studenter til å
drive linjeforeninger, og ikke minst for å opprettholde en kontinuitet i driften. Det er enklere å skape
engasjement om man har litt økonomiske ressurser til rådighet og ikke må snu på enhver krone.
Utover dette har vi satt en maksgrense på støtte vi gir på 100 kr per person per arrangement. Det har
ført til at flere av linjeforeningene har økt egenandelen på arrangementene og også sper på med litt
dugnadsaktiviteter. Dette taket ønsker vi ikke å fjerne, da det virker som om det bidrar til å effektivt
fjerne litt av dødvekts tapet gratisarrangementer medfører. Det vi dessverre ser er at studentenes
betalingsvillighet er lavere når arrangementet er alkoholfritt eller faglig. På grunn av dette er
muligheten linjeforeningene har til å tjene inn penger på salg redusert. Vi ønsker flere slike
arrangementer, men det krever da økt støtte fra studentutvalget, derfor ber vi om økt støtte fra
Studentparlamentet.
Selv om vi ønsker å fase ut det at SU-BFE selv arrangerer ulike arrangementer, så ønsker vi å
gjeninnføre BFE-fakultets tidligere årlige Levi tur. Dette etter ønske fra studenter ved BFE-fakultet.
Dette har vært en årlig tur til Levi for studenter ved BFE-fakultet. Selve turen er arrangert av SU-BFE,
og har hovedsakelig vært finansiert med en egenandel på rundt 85 prosent fra deltakerne. Så har SUBFE finansiert de siste 15 prosentene. Dette har tidligere tilsvart rundt 30 000 kroner i kostnad for
SU-BFE. Levi-turen har tradisjonelt vart i fire dager, fra torsdags morgen til søndags ettermiddag, og
det har vært plass til 95 stk. Arrangementet har som regel alltid blitt utsolgt. Av erfaring så vet vi at
Levi-turen er en fin arena for å bli kjent med nye folk på tvers av de ulike studieretningene innenfor
BFE-fakultetet. Derfor ønsker vi å gjeninnføre denne tradisjonen.

Budsjett 2020
Inn

UT

Fakultetet

150000

SP

100000

Foreninger

192550

Allmøter

3320

Overlapp

5000

Promotering

4500

Tillitsvalgtkurs, kull

14630

Levi-tur

30000

Totalt

250 000

250 000

Foreninger
Total utgift 192.5500kr
Dette er en del under det det vanligvis søkes om, men det er det vi ser for oss at vi klarer å
utbetale til linjeforeningene våres hvis det vi har søkt om blir innvilget. Denne summen
tilsvarer at 77% av det totale budsjettet vårt går direkte tilbake til studentene. Med en
eventuell Levi-tur enda så vil 89% prosent av våres midler gå direkte tilbake til studentene
ved BFE-fakultetet.

Allmøte vår
Hovedsakelig pizza og brus, dessverre en nødvendighet for å kunne gjennomføre
lokaldemokratiet med nok oppmøte til å følge vedtektene og ha et snev av legitimitet i forhold
til antall deltakere.
Allmøte vår
Valg av SU, SP, FS
200kr x 15 = 3000kr Pizza
50kr x 5 = 250kr Brus
70kr Utkjøring
Totalt
3320kr

Overlapp
For å forbedre kontinuiteten i lokaldemokratiet på fakultetet og overføring av kunnskap avslutter vi
overlapp prosessen med varm mat, for nye og gamle SU, fakultetsstyret, og programstyre
representantene.
10 Stykk gamle og nye SU
4 Stykk nye og gamle FS
10 Stykk nye og gamle PS
24 Totalt
Vi antar at det er litt overlapp mellom nye og gamle representanter og blir dermed 18 stykker
18 x 250kr mat catering
0 kr lokaler (bodega HHT)
500kr Drikke
5000kr totalt

Promotering
Hettegensere
5 x 450 = 2250 kr
Premiekonkurranser 4 x 250 = 1000 kr
Kaffe og snacks
5 x 250 = 1250 kr
Totalt 4500kr

Tillitsvalgtkurs
Vi synes det er viktig å spandere et skikkelig måltid som belønning for de tillitsvalgtes arbeid.
Vi planlegger en hel ettermiddag med foredrag og case oppgaver i kantinen på HHT med
middag etterpå.
30 x Tillitsvalgte (1 på hvert trinn på hver linje)
5 x SU
10 x Programstyrene
2 x Fakultetsstyre
47 Totalt
250 kr pr pers mat
40 kr drikke
290 totalt per person
47 x 290kr = 13630kr
1000kr servering interne tillitsvalgtmøter
14.630kr Totalt

Hvem er BFE ?
Vi er det tredje største fakultetet ved UiT, og representer 2960 studenter av totalt 16 690
studenter ved UiT. Beløpet vi søker om er 110.000kr / 2960 = 37 kr pr student. Det er et stort
beløp, men vi mener det rettferdiggjøres ved det brede spekter av linjeforeninger og
aktiviteter vi har.
Kilde:
https://dbh.nsd.uib.no/statistikk/rapport.action?visningId=124&visKode=false&admdebug=fal
se&columns=arstall&index=3&formel=222&hier=insttype!9!instkode!9!fakkode!9!ufakkode!9!
progkode&sti=Universiteter!9!Universitetet%20i%20Troms%C3%B8%20%20Norges%20arktiske%20universitet&param=insttype%3D11!9!arstall%3D2018!9!dep_id%
3D1!9!kategori%3DS!9!instkode%3D1130!9!semester%3D3!9!nivakode%3DB3!8!B4!8!HK!8!
YU!8!AR!8!LN!8!M2!8!ME!8!MX!8!HN!8!M5!8!PR

Kontonummer og kontoens innehaver
Kontonummeret eventuelle midler skal utbetales til er 9484 07 63387, og tilhører
Studentutvalget BFE. Økonomiansvarlig Andreas Normann Persen og leder Daniel Weenås
Aspvik har administratortilgang til kontoen.

Andreas Normann Persen er ansvarlig for denne søknaden.
Mobil: +47 976 60 875
Epost: ape121@uit.no

Arrangement
egne konti
drift av su
fra uit
bank
møteutlegg
fordeling høst
bank
kredittrenter
møteutlegg
fra uit
satt av til su 19/20
fordeling vår
fordeling vår
fordeling vår
bank
fordeling vår
bank
møteutlegg
møteutlegg
promo
promo
bank
møteutlegg
skidag
skidag
bank
bank
bank
møteutlegg

bokført dato
20.09.2018
20.09.2018
21.09.2018
30.09.2018
04.10.2018
04.10.2018
31.10.2018
31.12.2018
07.01.2019
11.01.2019
22.01.2019
24.01.2019
24.01.2019
24.01.2019
31.01.2019
20.02.2019
28.02.2019
28.02.2019
17.03.2019
25.03.2019
27.03.2019
31.03.2019
01.04.2019
01.04.2019
02.04.2019
30.04.2019
30.04.2019
30.04.2019
02.05.2019

Kilde
fra tidligere su bfe
innkjøp av gensere
fra uit
bankgebyr
pizzabakeren valg av tillitsvalgte
linneus fordeling høst 18
bankgebyr

KREDITRENTER
peppespizza møte SU
fra uit
penger satt av til neste styre
ECMA fordeling vår
FISKUS fordeling vår
IFM (international fisheries management) fordeling vår
bankgebyr
ECMA Betalt: 20.02.19 (for spotify) fordeling vår
bankgebyr
utlegg møtegodis SU
møte, elefant 17 mars utlegg
facebook promo allmøte
facebook promo allmøte
NETTGIRO M/MELD.FORFALL I DAG 2 TRANS(ER) TYPE 203
Nettgiro til: LI ROBERT Betalt: 30.03.19
Tromsø Alpinpark skidag
bilettintekter skidag
NETTGIRO M/KID FORFALL I DAG 1 TRANS(ER) TYPE 201
KVITTERING TIL BETALER 1 TRANS(ER) TYPE 408 799
NETTGIRO M/MELD.FORFALL I DAG 1 TRANS(ER) TYPE 203
Nettgiro til: LI ROBERT Betalt: 01.05.19

UT

INN
70394,14
-4270,00
35000,00
-2,00
-3186,00
-8350,00
-10,00
22,00
-735,00
65000,00
-26736,00
-45000,00
-3500,00
-5000,00
-20,00
-872,00
-5,00
-245,70
-1208,00
-200,00
-200,00
-10,00
-6079,00
-17640,00
6701,00
-2,00
-15,00
-5,00
-1145,00

-124435,70 177117,14

sum = 52681,44

kostnader
bank
bank
bank
bank
bank
bank
bank
bank

kode
30.09.2018 bankgebyr
31.10.2018 bankgebyr
31.01.2019 bankgebyr
28.02.2019 bankgebyr
31.03.2019 bankgebyr
30.04.2019 bankgebyr
30.04.2019 bankgebyr
30.04.2019 bankgebyr

kostnader
-2,00
-10,00
-20,00
-5,00
-10,00
-2,00
-15,00
-5,00
-69,00

fordeling høst
fordeling vår
fordeling vår
fordeling vår
fordeling vår

04.10.2018
24.01.2019
24.01.2019
24.01.2019
20.02.2019

linneus fordeling høst 18
Nettgiro til: ECMA Betalt: 24.01.19
Nettgiro til: Fiskus Betalt: 24.01.19
IFM (international fisheries management) fordeling vår
Nettgiro til: ECMA Betalt: 20.02.19 (for spotify)

-8350,00
-45000,00
-3500,00
-5000,00
-872,00
-62722,00

møteutlegg
møteutlegg
møteutlegg
møteutlegg

04.10.2018
07.01.2019
28.02.2019
17.03.2019

pizzabakeren valg av tillitsvalgte
peppespizza møte SU
utlegg møtegodis SU
utlegg møte elefant

-3186,00
-735,00
-245,70
-1208,00
-6079,00
-1145,00
-12598,70

drift av su

20.09.2018 innkjøp av gensere

-4270,00
-4270,00

promo
promo

25.03.2019 facebook promo allmøte
27.03.2019 facebook promo allmøte

-200,00
-200,00
-400,00

satt av til su 19/20

22.01.2019 penger satt av til neste styre

-26736,00
-26736,00

skidag

01.04.2019 Tromsø Alpinpark skidag

-17640,00
-17640,00

sum

-124435,70
hhbb

intekter
egne konti
fra uit
kredittrenter
fra uit
skidag

inntekter
20.09.2018
21.09.2018
31.12.2018
11.01.2019
02.04.2019

fra tidligere su bfe
fra uit
KREDITRENTER
fra uit
fra hoopla skidag billettintekter

70394,14
35000,00
22,00
65000,00
6701,00
sum

177117,14
52681,44 igjen på konto
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Formålet med søknaden
Studentutvalget ved HSL-fakultet søker herved om driftsstøtte på 70 000,00 NOK ,
syttitusen, for vår og- høstsemesteret 2020.
Studentutvalget ved HSL-Fakultetet (SU-HSL) er det øverste studentorganet innenfor
HSL-fakultetet og det fremste bindeleddet mellom studentene og fakultetsadministrasjonen.
Vi samarbeider tett og er i kontinuerlig dialog med fakultetsledelsen for å fremme
studentenes rettigheter og interesser. Representantene i studentutvalget forplikter seg til å ha
kontortid to timer i uka på campus Breivika, samt to timer i måneden på Mellomvegen, der vi
er tilgjengelige for henvendelser fra studentene på fakultetet. Videre utlyser vi tillitsvalgtverv
på studieprogrammene, samt studentrepresentanter til fakultet - og instituttstyrer.

HSL-fakultetet er det største fakultetet på Campus Tromsø, og omfatter svært mange
studenter på flere ulike institutter og studieprogram fordelt på to campuser. Det har derfor til
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tider vært utfordrende for SU-HSL å nå ut til alle studentene. Fokus på støtte til
linjeforeningene har likevel gitt gode resultater, det har vist seg som den mest effektive måten
å arrangere sosiale og faglige relevante arrangementer. Linjeforeningene er i tillegg en viktig
kommunikasjonskanal for SU-HSL for å nå ut til studentene på de ulike studieprogrammene.
Det vil derfor være et hovedfokusområde for SU-HSL fremover å engasjere oppstart av nye
linjeforeninger og støtte opp om de allerede etablerte.

Vår målsetning i SU-HSL er at et stort og differensiert fakultet ikke skal stå til hinder for et
godt sosialt samhold og en trivelig studiehverdag for fakultetets studenter. Dessverre har
synlighet for SU-HSL vært en gjennomgående utfordring på et stort fakultet, vi erfarer at
mange av våre studenter ikke har kjennskap til oss eller vårt arbeid. Dette er dog noe vi
kontinuerlig jobber med å forbedre, denne høsten planlegger vi et krafttak i form av en
informasjonskampanje der vi vil sette av tid og ressurser til å promotere SU-HSL og vårt
arbeid. Videre ønsker vi å ta godt imot nye studenter og integrere dem på en god måte på
fakultetet. Nytt i år har derfor vært opprettelsen av et fadderstyre som har planlagt og
gjennomført fadderuken for alle HSL-studentene, hvilket ga gode erfaringer som tas med
videre til neste år. Utover dette vil pengene vi søker om gå til linjeforeninger, sosiale
arrangementer og den årlige HSL-dagen. Midlene vi søker om fra studentparlamentet vil
utelukkende gå til studentenes velferd, da SU-representantenes honorarer dekkes av fakultetet
i sin helhet. SU-HSL ønsker i det kommende året å ytterligere øke vår aktivitet og synlighet,
slik at vi på en enda bedre måte kan utnytte vårt potensial som studentutvalg og gjøre HSL til
et enda bedre fakultet å studere ved.

Studentutvalget - høst 2019 vår 2020
Tidligere arbeid
Fadderstyre: For å gjøre fadderuka enda bedre for både studenter og faddere, ble det valgt et
fadderstyre i februar, supplert med 2 stk i april. Representantene i styret var både fra
Mellomveien og fra Breivika, og det ble fokusert på integrering på tvers av campusene.
Evalueringen fra fadderstyret trakk frem et vellykket arbeid med å være tilgjengelig og synlig
både for fadderbarn og faddere. Fadderne var spesielt fornøyde med samlede infomøter for å
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koordinere uken på best mulig måte. SU-HSL og fadderstyret hadde et godt samarbeid
gjennom hele prosessen og tar sikte på å gjenta ordningen neste år.
HSL-dagen: HSL-dagen ble gjennomført den 7.mars 2019. Hovedfokus var UiT sitt arbeid
med FNs bærekraftsmål, samt foredrag om barn og unges psykiske helse. Det var flere
internasjonale foredragsholdere, samt forelesere fra UiT som bidro.
Linjeforeninger: I løpet av inneværende semester skal det opprettes 3 nye linjeforeninger
(Spes. ped, filosof og russisk) på HSL-Fak, som i alt vil gi fakultetet 10 linjeforeninger. SU
støtter linjeforeningene med midler til både sosiale og faglige arrangementer, og vi ser at flere
linjeforeningene også lykkes i å utvikle samhold på tvers av studieprogram. For eksempel
arrangerte linjeforeningene Tabula Rasa, Flir og Meget+ en felles kanonballturnering i mars
2019 som opplevdes svært vellykket. Oppmøtet var meget bra med høyt engasjement, og det
ble gitt flere tilbakemeldinger fra studentene om at de satte stor pris på alkoholfrie
arrangementer i regi av linjeforeningene. Utover dette opprettholder flere av linjeforeningene
et høyt aktivitetsnivå med opptil flere arrangementer i måneden.
Vaffeldag: I vårsemesteret var det arrangert en populær månedlig vaffeldag hvor SU-HSL
serverte vafler på kontoret på Breivika. Dette har fungert som et fint lavterskeltilbud for å
komme i kontakt med studentene, og det har bidratt til å ytterligere synliggjøre kontoret og
representantene våre.

Fremtidig arbeid
Sosiale arrangementer: Vi ønsker å styrke samholdet innad på fakultet gjennom å arrangere
sosiale arrangementer for alle HSL-studenter i vårsemesteret som kommer. Vi har sett at
samarbeid på tvers av linjer og linjeforeninger på fakultetet har vært en suksess i studieåret
som har vært. Høsten 2020 skal studentene som studerer ved avdeling Mellomvegen flytte til
campus Breivika. For å innvie og gjøre stas på denne sammenslåingen ønsker SU-HSL å
arrangere et felles vinterball for å samkjøre studentene og legge til rette for et godt sosialt
samhold fremover på Breivika. Videre ønsker SU-HSL å vektlegge alkoholfrie arrangementer
som en hovedregel for å bidra til et mer inkluderende miljø. Andre sosiale arrangementer på
planen er derfor blant annet vinteraktivitetsdag, juleverksted og spillkveld. Gjennomføringen
av vaffeldager var et populært tiltak blant studentene forrige semester. SU-HSL opplevde at
dette medførte til en tettere hverdagslig kontakt med studentene og minsket terskelen for
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studentene til å ta kontakt med SU-HSL på kontoret. SU-HSL ønsker å videreutvikle
ordningen med fast vaffeldag til et mer variert tilbud. Styret har foreslått å lansere et konsept
med servering av mer næringsrik frokostmat, dette vil bli prøvd ut i løpet av høstsemesteret
2019.
Tillitsvalgte: Årets SU-HSL innfører i år en ny ordning for de tillitsvalgte studentene.
Tillitsvalgtordningen har tidligere vært preget av dårlig kommunikasjon og koordinering.
SU-HSL ønsker derfor å samle de tillitsvalgte og studentrepresentantene i institutt- og
fakultetsstyrene på en månedlig basis for å utveksle erfaringer. Vi ønsker med dette å gjøre
det mer attraktivt å engasjere seg som tillitsvalgt, da vi tidligere har slitt noe med
rekrutteringen på dette området. De tillitsvalgte har i år fått tilbud om å delta på et
tillitsvalgtkurs på Sommarøy i oktober i regi av HSL-fakultetet, der målet er å lære mer om
tillitsvalgtrollen.
Linjeforeninger: Utover å opprettholde den økonomiske støtten til linjeforeningene, vil
Studentutvalget sette av to kontorer til linjeforeningenes disposisjon. Disse rommene skal
møbleres slik at rommene skal være et tilegnet arbeid for større grupper med bord, stoler,
låsbare skap med mer.
HSL-dagen 2020: HSL-dagen er årets høydepunkt på fakultetet. Det inviteres til spennende
foredrag, mulighet for å snakke med representanter fra arbeidslivet og sosiale
sammenkomster. HSL sine mange utdanningsvalg gjør også at det totale faglige spekteret
mellom de ulike studiene er omfattende. For å gjøre HSL-dagen til en dag for alle studentene
på fakultetet, vil vi lage en egen komité sammensatt av studentrepresentanter fra ulike
utdanningsløp. Komiteens hovedoppgave vil være å utarbeide et program som har relevans
for alle studieløpene under HSL-fakultet.

Budsjett 2019
Budsjett Studentutvalget HSL 2019
Post

Beløp

Inntekter

Overført fra 2018
Driftsstøtte 2019
Støtte fra SP 2019

-kr 160 000,00
-kr 170 000,00
-kr 70 000,00
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Allmøter
Allmøte vår 2019

- Bevertning

kr 10 000,00

Allmøte høst 2019

- Bevertning

kr 10 000,00
HSL-Dag

HSL-dag vår 2019
- Foredragsholdere

kr 65 000,00

- Bevertning

kr 23 000,00

- Andre innkjøp

kr 10 000,00

- Fest

kr 14 000,00
Velferdsmidler

Vår 2019

kr 60 000,00

Høst 2019

kr 60 000,00
Andre utgifter

Kontormateriell

kr 2 000,00

Sosiale Arrangament av SU

kr 3 000,00

Støtte til arrangementer Debutuka

kr 17 000,00

Bevertning møter

kr 10 000,00

Honorarer

kr 87 500,00

Profilering

kr 4 000,00

Overlappingsmiddag vår 2019

kr 7 000,00

Total:

kr 382 500,00

Saldo:

-kr 17 500,00

1) Midler linjeforeninger og studentgrupper kan søke
på
2) Møter internt i SU, møter mellom SU og
linjeforeninger, møter planlegging HSL-dagen
3) 3 faste medlemmer + 1 vara
Vedlegg 1: Budsjett 2019 SU-HSL
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Regnskap 2019
Overensstemmelse
Vi deler inn punktet for overensstemmelse i to deler: De facto tall og definering av
kategorier.
Del I: De facto tall
Fra budsjettet 2019 (vedlegg 1) har det vært noe ujevne tall. Det skal nevnes at per 20.
september 2019 har SU HSL-Fak 103 426,15 kr på konto. Etter en gjennomgang av
økonomien til SU-HSL ser vi at utgiftene i tidligere regnskap ikke har blitt plassert inn i de
ulike postene på budsjettet fra 2019 på en oversiktlig måte. I neste del skal vi derfor definere
de ulike kategoriene i budsjettet for å lettere sette inn utgiftene fra regnskapet inn i budsjettet.

Del II: Definering av kategorier
Det nye SU-HSL velger å definere de ulike kategoriene nedenfor som følger:
Inntekter: Inntektsposten er hva SU-HSL har fått overført fra budsjettet i 2018, tildelt fra
HSL-administrasjonen eller som støtte fra Studentparlamentet. Dette er midler SU-HSL kan
distribuere til studentene ved HSL-Fak, i den grad søknad om midler blir redegjort i henhold
til vedtektene som er satt av Studentutvalget ved HSL-Fak.
Allmøter: Allmøtene har til hensikt å få samlet alle studenter som tilhører HSL-Fakultetet
der viktige saker skal tas opp i plenum. Her vil det blant annet bli valgt inn
studentrepresentanter til instituttstyrene, studentrepresentanter til HSL-fakultetsstyret, samt
tillitsvalgte og personer som skal sitte i ulike styrer og komiteer opprettet i regi av SU-HSL.
Til allmøtene har vanligvis blitt bestilt inn pizza for å sikre et godt oppmøte. Dette har vist
seg å ha en positiv effekt og noe det nye SU-HSL har tatt med seg videre.
HSL-Dag: HSL-dagen er en fagdag for studenter ved HSL-Fakultetet. Her har det tidligere
blitt holdt foredrag av personer med relevant yrkeserfaring for HSL-Fak samt representanter
fra arbeidslivet som har gitt gode råd til studentene.
Velferdsmidler: Linjeforeninger, sosiale arrangement, som julebord og avslutning, og
faglige arrangementer.
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Andre utgifter: Under dette punktet har vi tenkt at de resterende og mer uspesifiserte
utgiftene i regnskapet for 2019 skal gå under. Dette fordi de ulike postene til grads omfatter
store utgifter som SU-HSL trenger å stemme overens med budsjettet for 2019.

Overskuddsmidler
I løpet av September 2019 kommer SU-HSL til å få overført 200 000,00 NOK i driftsstøtte
fra HSL fakultetet, som skal brukes i budsjettet for 2019 (vedlegg 1). Av disse skal 103
000,00 NOK gå til budsjettet i 2020.

Forventede utgifter 2019
Ekstraordinært årsmøte
Møte SU
Kommende allmøte
Debutuka
Lærer julebord

1 781,00 kr
574,00 kr
2 000,00
17 000,00
5 000,00
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Budsjett 2020
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Avsluttende melding
Som det er blitt gjort rede for i denne søknaden ønsker det nye SU-HSL å øke aktivitetsnivået
for studentene på HSL-Fakultetet det kommende året. Antall linjeforeninger er allerede i
vekst, og SU-HSL er i full gang med planleggingen av flere arrangementer sammenlignet
med vårsemesteret. For å kunne realisere et forhøyet ambisjonsnivå er vi avhengig av et
budsjett med tilsvarende takhøyde. Derfor håper SU-HSL at vi får innfridd vår søknad om
midler fra Studentparlamentet for å styrke samhørigheten til studentene på hele
HSL-Fakultetet.

Med vennlig hilsen,

_____________________________
Tobias Manuel Hjermann

20.09.2019

Studentutvalget ved HSL-Fakultetet (studentutvalget@uit.no)

Avdelingsnummer: 330200
Prosjektnummer: 401011
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Studentutvalget

Tromsø 16.09.2019

v/ HSL - Fakultetet
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø

Ekstraordinært årsmøte ved fakultet for humaniora,
samfunnsvitenskap og lærerutdanning
Høst 2019
Dato: 16.09.2019
Møtestart: kl. 17:00
Sted: rom B-1005 UiT
Hvem: Alle studenter ved HSL-fak
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Protokoll
Møtestart: 17:00
Møteslutt: 19:00
Antall stemmeberettigete: Alle

Saksliste
Sak 2001:
Godkjenning av innkalling og dagsorden
Alle de som møtte opp godkjente innkalling og dagsorden.
Sak 2002:
Valg av møteleder og referent
Møteleder:

Ole-Ivar Ranttila

Referent:

Tobias Manuel Hjermann

Sak 2003:
Presentasjon av studentutvalget ved HSL-Fakultetet
Ole-Ivar Ranttila presenterte hva SU har gjort i det siste og hva studentene kan forvente fremover.
Sak 2004:
Valg av tellekorps (2-4 pers)
Tom Erik Nilsen
Alvar Bergendal
Sak 2005:
Valg av protokollunderskrivere (2 pers)
Runa Sulen Hovdal

Herman Siggerud

Sak 2006:
Vedtektsendringer
For

Imot

Enstemmig

Ingen
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CAMPUSTINGET I FINNMARK
CAMPUSTINGET I FINNMARK
v/ Leder Even Aaker Thorsdalen
Follumsvei 39
9510 ALTA
STUDENTPARLAMENTET
V/ Velferdsansvarlig Marte Hestnes Håkonsen
Teorifagbygget
9037 TROMSØ

SØKNAD TIL STUDENTPARLAMENTET
ANGÅENDE SEMESTERAVGIFTSMIDLER
Campustinget i Finnmark viser til e-post med invitasjon om å søke om semesteravgiftsmidler
for 2019, og søker med dette om støtte fra Studentparlamentet pålydende kr.120.000. Et
eventuelt tilskudd bes overført til kontonummer: 1503 77 88977.

CAMPUSTINGET I FINNMARK
v/leder Even Aaker Thorsdalen
Follums vei 39, 9510 ALTA

CAMPUSTINGET I FINNMARK

Om søker

Campustinget i Finnmark (heretter kalt Campustinget) er det lokale studentdemokratiet for
studentene ved UiT Norges Arktiske Universitet som har studieplass i Finnmark. Campustinget
sin hovedoppgave er å ivareta rettighetene til studentene ved Campusene i Kirkenes,
Hammerfest og Alta. Styret i Campustinget er bestående av valgte representanter som er
studenter ved Campus Alta. Styremedlemmene som ble valgt under årsmøtet 25.04.2019 er:

Leder: Even Aaker Thorsdalen
Tillitsvalgtansvarlig: Vilde Thue Nesse
Aktivitetsansvarlig: Trygve Karlsen
Internasjonaltansvarlig: Daniel Wakeling
CAMPUSTINGET I FINNMARK
v/leder Even Aaker Thorsdalen
Follums vei 39, 9510 ALTA

CAMPUSTINGET I FINNMARK

Det som skiller Campustinget i Finnmark fra andre studentutvalg ved UiT Norges Arktiske
Universitet er at vi ikke kun jobber for et fakultet, men for alle studentene. Alle studenter ved
campusene i Finnmark som har betalt semesteravgift er stemmeberettigede på allmøtet.

Campustinget er et bindeledd mellom studentene, samskipnaden, instituttene og fakultetene.
Campustinget jobber for å ivareta studentenes interesser på flere plan. Blant annet gjennom
tillitsvalgtordningen, men Campustinget jobber også for å fremme forslag om tiltak til
forbedringer innenfor det helhetlige læringsmiljøet og ikke minst studentvelferd, samt at vi er
et rådførende organ for studentene. Vi er blant annet behjelpelig for studentorganisasjonene
ved Campusene i Finnmark, det kan være alt fra hjelp til å starte opp nye organisasjoner, hjelp
til søknader eller gjennomføring av årsmøter. Organisasjonene vi har i Finnmark trenger mye
hjelp til slike ting, da det ikke har vært tradisjon her oppe med organisatorisk opplæring.

Studieåret 18/19 har blitt brukt til flere større arrangementer som Verdensdagen for psykisk
helse, hvor vi hadde Pia Stavang (Piateed) på sofa intervju og det var et stort publikum. Som
tidligere har vi fortsatt hatt brettspillkvelder i samarbeid med samskipnaden på Campus. Vi
har hatt flere småarrangementer over året, som kaffemøter, movemberfest, oppdrag Alta
(rebus) og vi har hatt grilling utenfor Nyland under Finnmarksløpet.

I år under valget så hadde vi ni stykker som stilte til verv i år. Det viser at det sakte men sikkert
gror større interesse for studentorganisasjoner og studentpolitikk i Alta.
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Planlagt års hjul:

Dette års hjulet inneholder faste arrangement som skal bli en del av den levende
studentkulturen på campus. Det vil alltids bli endringer i årshjulet men de fleste aktivitetene
som er lagt inn, er allerede planlagt. Campustinget i Finnmark blir i tillegg gjøre mange andre
oppgaver som de ser seg tjent med å gjennomføre, men det skal ikke gå på bekostning av
oppgavene i års hjulet.

Aktiviteter Høst 2019

Arbeidsoppgaver Høst 2019

August

August
- Leder og studentkoordinator fører
regnskap i starten av måneden
- Bistå fadderuken og være synlig i
studentmiljøet
- Hjelpe til med StudExpo

-

19 august: Student expo
Fadderuka 14-25 august
UiT tur til Halddetoppen
Campus besøk i Hammerfest

September
-

7 sept. Rekrutering tillitsvalgte

-

13 sept. Kurs «Den nødvendige
samtalen» m/ Ansvarsfull

-

20. sept. Stand / infomøte tillitsvalgt

September
- Leder og studentkoordinator fører
regnskap i starten av måneden
- 20. sept. Frist for å søke
semesteravgiftsmidler

-

Oktober
-

10 okt. Verdensdagen for psykisk helse
(Samarbeid med naturlige
aktører)

-

13 okt. tur til
Nordkapp, i samarbeid m/
ESN
17 okt.Tillitsvalgtkurs?

-

Sende ut invitasjon og opprette
arrangement for tillitsvalgt kurset i
slutten av september

Oktober
- Leder og studentkoordinator fører
regnskap i starten av måneden
- Sende ut saksliste to uker før
tillitsvalgt kurset

Rosa sløyfe aksjon
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November
- Utdeling av pepperkake/matpakker
med info om klageløp på
eksamen/eksamensregler?
- Movember fest
- Kaffemøte med Ansvarsfull

November
- Leder og studentkoordinator fører
regnskap i starten av måneden
- Utdeling av matpakker i samarbeid med
Samskipnaden
- Ta kontakt med Skjalg fra ansvarsfull

Desember
- Julegrantenning nyland (samskipnaden)
- Julegrantenning på UiT
- 13 desember: Luciadagen
- Juleverksted m/ barnehagen

Desember
- Leder og studentkoordinator fører
regnskap i starten av måneden
- Planlegge og gjøre innkjøp til
juleverkstedet (avtale tidlig med
barnehagen)

Aktiviteter Vår 2020

Arbeidsoppgaver Vår 2020

Januar
- Studentexpo
- Solfest

Januar
Leder og studentkoordinator fører
regnskap i starten av måneden
Revidere budsjett
Solboller må bestilles for solfest

Februar
6 februar: Samefolkets dag

Februar

-

16 februar: Evalueringsmøte med
tillitsvalgte

-

Mars
- 8. mars-markering (Kvinnedagen)
- 16 mars (Kvenfolkets dag)
- Finnmarksløpet (grilling) 6-8 mars, ta
imot universitetsstyret

Mars
-

2 februar: Invitasjon og saksliste for
evalueringsmøte med tillitsvalgte
skal sendes ut (to uker før møte)
Leder og studentkoordinator fører
regnskap i starten av måneden
Leder og studentkoordinator fører
regnskap i starten av måneden
Planlegge og gjøre innkjøp til
Finnmarksløpet
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April
-

Stand: Promotere valg av nytt styre
Skidag m/studenter og ansatte på
campus i Rafsbotn
20-23 april: Allmøte med valg av nytt
styre?

April
-

Mai
- Matpakkedag med utdeling av
eksamensregler
- 17. maifeiring i samarbeid med
studenthuset?
- Overlapp?

Mai
-

Juni

Juni
-

Leder og studentkoordinator fører
regnskap i starten av måneden
6-9 april: frist for å sende ut saksliste
for allmøte
1 april: Søknadsfrist vårfordeling av
semesteravgiftsmidler
Husk budsjettinnspill UiT!!

Leder og studentkoordinator fører
regnskap i starten av måneden 6
mai: Program for overlapp skal ut
29 mai: sommeravslutning
Studentparlamentet
19-21 mai: overlapp med nytt styre

1 juni – søknadsfrist Verdensdagen
for psykisk helse
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Regnskap
Regnskap fra studieåret 18/19 er vedlagt.

Budsjett
Vedlagt ligger budsjett for søknadsperioden godkjent av styret til Campustinget i Finnmark. I
årsmøteprotokoll foreligger vedtak om at styret i Campustinget fikk fullmakt til å utarbeide budsjett.
Det ble utarbeidet et budsjett som årsmøtet fikk mulighet til å kommentere.
Forklaring på enkelte budsjettposter:
(1) Overført overskudd: disse midlene er tiltenkt å overføres å brukes til aksjoner som vi har planlagt
i det kommende året.
(2) Driftstilskudd UiT: vi har levert budsjettinnspill til UiT – Norges arktiske universitet hvor det
fremgår at Campustinget i Finnmark søker om kr 85 000 i driftsmidler og kr 75 000 i honorarer til
styremedlemmene. Slik det fremgår skal Studentparlamentet sette av 85 000 i driftsmidler til
Campustinget i Finnmark og de resterende kr 75 000 skal betales av UiT.
(3) Sosiale tiltak – Tilskudd til linjeforeninger
I år søker vi mere penger som vi vil legge til under «Tilskudd til linjeforeninger». Dette er grunnet at
vi har sett en økning på hvor mange som søker tilskudd til klassearrangemnter. I fjord ser man at det
var flere klasser som søkte og vi gikk ca. 10000kr over satt budsjett.

(4) Valg, aksjoner og PR – Aksjoner og prosjekter
Vi velger også å øke under kategorien aksjoner og prosjekter. Dette er grunnet større etterspørsel for
arrangementer fra studentene ved Campus Alta og Campus Hammerfest. Vi ønsker å oppfylle
ønskene til studentene ved begge campus å ha flere sosiale arrangementer.
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Oversikt over aktiviteter i foregående periode:

August

-

Student expo
Fadderuka

September

-

7 sept. Rekrutering tillitsvalgte

-

11 sept. Stand
Samarbeidsmøte med Samskipnaden

Oktober:

-

10 okt. Verdensdagen for psykisk helse (Samarbeid med samskipnaden), sofaintervju med
Pia Stavang (piateed)

-

17 okt. Tillitsvalgtkurs
Stand
Samarbeidsmøte med Samskipnaden

November:

-

Stand
Samarbeidsmøte med Samskipnaden
Movemberfest på Studenthuset City Scene (Samarbeid m/ Studenthuset City Scene)
Kaffemøte m/ Torill Varberg (Studentombudet)

Desember

-

Utdeling av pepperkaker/matpakker med info om klageløp på

-

Luciadagen (I samarbeid med Nyland studentbarnehage)

Stand
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-

Samarbeidsmøte med Samskipnaden
Juleverksted i samarbeid med Nyland barnehage og studenter ved Campus Alta

Januar

-

Stand
Samarbeidsmøte med Samskipnaden
Solfest

Februar

-

Samarbeidsmøte med Samskipnaden
6. februar: Samefolketsdag
16. Februar: Evalueringsmøte med tillitsvalgte

Mars

-

Samarbeidsmøte med Samskipnaden
8. Mars: Markering Kvinnedagen
16. Mars: Kvenfolkets dag
Finnmarksløpet: Grilling utenfor Nyland

April

-

Samarbeidsmøte med Samskipnaden
Stand: Promotere valg av nytt styre
Skidag m/ansatte på Campus i Rafsbotn
25. April; Allmøte med valg av nytt styre

Mai:

-

Matpakkedag med utdeling av eksamensregler

-

17. mai

Juni:

-

Overlapp med det nye styret
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Årsmøteprotokoll
Signert årsmøteprotokoll ligger vedlagt.
Ved spørsmål kan undertegnede kontaktes på:
Even Aaker Thorsdalen
Telefon: 40465314
Epost: ctif@uit.no
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FORELØPIG FORSLAG
BUDSJETT CTIF 1920
DRIFTSREGNSKAP
DRIFTSINNTEKTER
35200 Tilskudd fra UiT
35901 Tilskudd verdensdagen
35902 Tilskudd Studentparlamentet
SUM DRIFTSINNTEKTER
DRIFTSKOSTNADER
52900 Andre honorarer
66400 Revisjonshonorar
KONTORUTGIFTER
67100 Kontorutgifter
67600 Abonnement
67900 Diverse kostnader
TELEFON OG PORTO
68500 Porto
REISEUTGIFTER
70301 Reisekostnader
MØTEUTGIFTER
73201 Servering møter
73505 Konferanser og seminarer
73510 Overlapp
VALG, AKSJONER OG PR
73611 Valgavvikling
73612 Aksjoner og prosjekter
73613 Verdensdagen
73614 Promotering
SOSIALE TILTAK
73717 Andre sosiale tiltak
73830 Tilskudd til lag/foreninger
FINANSINNTEKTER
80701 Renteinntekter bank
FINANSKOSTNADER
81300 Betalingsgebyr bank
SUM DRIFTSUTGIFTER
ÅRSRESULTAT
88010 Årets resultat

BUDSJETT
-

DRIFTSINNTEKTER
35200 Tilskudd fra UiT
35900 Overført overskudd
35901 Tilskudd verdensdagen
35902 Tilskudd Studentparlamentet
SUM DRIFTSINNTEKTER

-

DRIFTSKOSTNADER
52900 Andre honorarer
66400 Revisjonshonorar
KONTORUTGIFTER
67100 Kontorutgifter
67600 Abonnement
67900 Diverse kostnader
TELEFON OG PORTO
68500 Porto
REISEUTGIFTER
70301 Reisekostnader
MØTEUTGIFTER
73201 Servering møter
73505 Konferanser og seminarer
73510 Overlapp
VALG, AKSJONER OG PR
73611 Valgavvikling
73612 Aksjoner og prosjekter
73613 Verdensdagen
73614 Promotering
SOSIALE TILTAK
73717 Andre sosiale tiltak
73830 Tilskudd til linjeforeninger
FINANSINNTEKTER
80701 Renteinntekter bank
FINANSKOSTNADER
81300 Betalingsgebyr bank
SUM DRIFTSUTGIFTER

-

ÅRSRESULTAT
88010 Årets resultat

-

kr 85 000
kr 25 000
kr
7 000
kr 120 000
kr 237 000

kr
kr
kr

500
4 300
5 000

kr

200

kr

25 000

kr
kr
kr

10 000
10 000
40 000

kr
kr
kr
kr

5 000
18 000
50 000
20 000

kr
kr

3 000
45 000

kr
1 000
kr 237 000

kr 237 000

BALANSE
35900
10301
12600
24299

Overført overskudd
Bankkonto
Fordringer
Kortsiktig gjeld
SUM FRI EGENKAPITAL

0
0
0
-
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BUDSJETT REGNSKAP
Driftsinntekter
Overført overskudd pr. 31.07.18
Driftstilskudd UiT
Driftstilskudd Studentparlamentet
Verdensdagen for psykisk helse
Sum driftsinntekter
Utgifter
REISEUTGIFTER
Reisekostnader
VALG, AKSJONER OG PR
Aksjoner og prosjekter
Verdensdagen for psykisk helse
Promotering
SOSIALE TILTAK
Tilskudd klasser
MØTEUTGIFTER
Servering møter
Konferanser og seminarer
Servering utadrettet virksomhet
Overlapp
KONTORUTGIFTER
Abonnement
Diverse utgifter
Bankomkostninger
Renteinntekter
Sum utgifter
Resultat

Avstemming bankkonto:
Saldo i følge bankutskrift
Saldo i følge regnskap
Avvik

30 000
85 000
5 000
90 000
210 000

59 780
85 000
120 000
-7 000
257 780

18 000
18 000
65 000
10 000
35 000
20 000
45 000
45 000
73 000
10 000
13 000
10 000
40 000
4 300
4 300
500
500

46 422
46 422
124 882
5 886
37 858
81 139
55 806
55 806
12 444
6 101
1 515
287
4 541
4 901
4 901
1 048
1 098
-50
245 503
12 277

205 800
4 200

12 070
12 277
-207

Studenthuset Driv AS
v/ Styreleder Avery Crocker
Postboks 332
9254 Tromsø
Studentparlamentet ved Universitetet i Tromsø
v/ arbeidsutvalget
Teorifagbygg Hus 2, 1.etg
9037 Tromsø

Tromsø, 20.09.2020

Studentsamfunnet Driv og Studenthuset Driv A/S
Søknad til Studentparlamentet 2020
Den store semesteravgiftsfordelingen

Studentsamfunnet Driv og Studenthuset Driv A/S søker med dette til studentparlamentet
og semesteravgiftskomitéen om støttemidler for 2020.
Søknadssummen er kroner 1 450 000,-

Generelt
Driv består av aksjeselskapet Studenthuset Driv A/S og foreningen Studentsamfunnet Driv
som sammen drifter studenthuset i Storgata 6. Formålet til Driv er å på ideell basis drive
et studenthus i Tromsø. Hovedformålet er å arbeide for å tilrettelegge for et bredt og
omfattende, selvorganisert sosialt og kulturelt tilbud til studenter og befolkningen i
Tromsø. Driv er en del av det totale velferdstilbudet og det helhetlige læringsmiljøet til
studentene ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet (UiT).
Driv er et resultat av at det gamle Studenthuset Driv og det gamle Studentsamfunnet i
Tromsø i 2014 ble slått sammen til en samlet bedrift. Vi opererer som en samlet bedrift,
men er to ulike organisasjoner som samarbeider om felles mål. Vi jobber tett sammen, og
er gjensidig avhengig av hverandre. Studenthuset Driv A/S består av lønnede ansatte som
tar seg av de formelle oppgavene; drift, leiekontrakter, økonomisk risiko og innkjøp.
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Foreningen Studentsamfunnet Driv står for det meste av planlegging og gjennomføring av
aktiviteter og arrangementer på huset. Gjennom samarbeidet fordeles de formelle
oppgavene og de studentrettede oppgavene som å fylle huset med aktiviteter til glede og
underholdning for Tromsøs studenter og generelle befolkning.
Studentsamfunnet Driv er en demokratisk og selvstyrt forening, hvor Årsmøtet - bestående
av alle organisasjonens medlemmer - er øverste beslutningsorgan. Mellom årsmøtene
driftes foreningen av Hovedstyret, som velges på årsmøtet. Hovedstyret består av
president, visepresident og ministere for de 7 ulike departementene i studentsamfunnet.
Presidenten og visepresidenten sitter også som henholdsvis styreleder og nestleder i
Studenthuset Driv A/S. Dette blant annet for å sikre at studentenes og studentsamfunnets
stemme alltid blir hørt i viktige beslutningsprosesser som også angår foreningen. Styret
består, i tillegg til president og visepresident i Studentsamfunnet Driv, av representanter
fra samskipnaden og universitetets ledelse. Studenthuset Driv A/S eies av Norges Arktiske
Studentsamskipnad. Styret er arbeidsgiver til daglig leder ved Studenthuset Driv A/S.
Driv sitt felles mål er å skape et aktivitetstilbud som favner hele studentmassen i Tromsø.
Vi fokuserer på å ha et bredt tilbud, å være et trivelig utested samt å generere til kulturell
aktivitet blant studentene. Vi jobber fremdeles med å tilpasse oss etter fusjonen og
nyåpningen i mack-kvartalet, men for hver måned som går ser vi at tallene stadig blir
bedre og at den kulturelle aktiviteten øker. I 2018 ble det arrangert 42 konsertkvelder på
Driv, hvor 7 av disse var utsolgt. Det ble solgt 8467 konsertbilletter. 6049 billetter til andre
festivaler (StudentUKA, DebutUKA og Insomnia) og 344 øvrige billetter til Oktoberfesten
og PUST. I tillegg kommer en rekke andre arrangementer som debatter, stand-up, quiz,
lørdagsuniversitetet, ordkalotten. Vi har også i år videreført samarbeidet med flere
festivaler i Tromsø. Herunder DebutUKA, StudentUKA, Insomniafestivalen, Ordkalotten,
Rakettnatt og Buktafestivalen. I tillegg var vi også visningssted for TIFF (Tromsø
internasjonale filmfestival). Driv bidrar i stor grad til at Tromsø kan tilby en bredde innen
kulturtilbud for studenter og andre innbyggere. Dette er et poeng som vi anser som veldig
viktig for at studenter skal velge nettopp Tromsø som studiested.
Medlemmene i studentsamfunnet Driv kalles utøvende og arbeidende borgere. De
utøvende borgerne, også kalt kulturdepartementet, består av ulike utøvede foreninger alt fra kvinnekor til ølbrygging. De utøvende borgerne er viktige representanter for
studentmiljøet i Tromsø og er, via utveksling med andre byer, med på å sette Tromsø på
kartet som en stor og omfangsrik studentby. De arbeidende borgerne er det man
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tradisjonelt kaller frivillige. Disse er delt opp i seks ulike departement eller grupper og står
for den daglige driften og den praktiske gjennomføringen av arrangementer. De arbeidende
og utøvende borgerne er essensielle for at Driv skal kunne eksistere og utfylle sin rolle
som Tromsøs sentrale studenttilbud.

Økonomiske rammer
Når vi søker om støtte fra semesteravgiftsfordelingen søker vi samlet under betegnelsen
“Driv” - for å tydeliggjøre at midlene vil komme både huset og studentaktiviteten til gode.
En samarbeidsavtale mellom aksjeselskapet og foreningen legger føringer for hvordan de
økonomiske tildelingene blir gjort. Eventuelle støttemidler vil derfor bli satt inn til
Studenthuset Driv A/S, men

kommer Studentsamfunnet Driv til gode når den

kvartalmessige tildelingen av midler fra aksjeselskapet til foreningen skjer. Ifølge
samarbeidsavtalen mellom disse to skal det hvert år tildeles en viss sum fra aksjeselskapet
til foreningen.
Vi arbeider kontinuerlig med å drifte kostnadseffektivt og helhetlig, en jobb vi mener vi har
vi kommet langt med. Vi ser en god utvikling på salgssiden - dette på grunn av mange
gjester på konserter og arrangementer, men opplever også bedre tall og besøk i
hverdagene. Slik det nå ser ut ligger vi godt an til et tilfredsstillende resultat også i år.
Selskapets bruttofortjeneste var på 60,3 % i 2018.
Det er ulike kostnader knyttet til driften. Driv har ca. 100 arbeidende borgere som får mat
når de er på jobb, der vi tilbyr dem egne priser og andre goder. I tillegg er det stadig behov
for kurs og seminarer blant de arbeidende borgere. Kursene er viktig for å utvikle
kompetansen og utgjør en viss kostnad i både reiser og kursavgift. Vi fokuserer også på
sosiale sammenkomster som styrker samholdet og som motiverer til frivillig arbeid. De
utøvende borgerne får også goder. Kulturdepartementet i Studentsamfunnet Driv er i
tillegg stadig under utvikling på aktivitetstilbudet. For å legge til rette for videre utvikling
av både nye og gamle grupper i Kulturdepartementet er Studentsamfunnet Driv helt
avhengig av å kunne øke drifts-

og prosjektstøttemidlene til denne delen av

organisasjonen. Vi tilbyr også våre lokaler, vår kompetanse og våre frivillige til
studentorganisasjoner, som for eksempel DebutUKA og StudentUKA, til lave priser. I tillegg
får alle studenter som kommer innom Driv studentpriser både på mat, drikke og
konsertbilletter. Tilbudet vi har med gode priser for studenter er veldig viktig for oss, men
det utgjør også en betydelig kostnad. Midlene vil også brukes til utvidelse av
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aktivitetstilbudet, fremming av studentene og studentgruppenes interesser, samt deres
sosiale og faglige miljø. Dette vil igjen bidra til økt studentvelferd.

Hvorfor søker vi
Vi søker om midler for å kunne videreføre vårt gode og målrettede arbeide for å være den
viktigste og største arenaen for kultur og aktiviteter for studenter og innbyggere i Tromsø.
Dette er både i studentenes, studentsamskipnaden og universitetets interesse, da tilbudet
fra Driv gjør Tromsø til en attraktiv studentby. Vi tilbyr studentene i Tromsø blant annet
konserter, faglig innhold og uteliv, samtidig sørger vi også for et tilbud av ulike
aktivitetsgrupper hvor medlemmene kan utfolde seg fritt både kreativt og sosialt.
Studentene får via Driv mulighet til å utøve en hobby eller lidenskap sammen med
likesinnede innenfor godt tilrettelagte forhold.
Tildeling av midler vil også bidra til utvikling av Driv. Vi har allerede en kjempeflott
kulturkjeller og tilbud til studentene, men det rom for forbedringer. Kompetanseheving
blant våre medlemmer, i form av kurs og seminarer er også et mål. Midler vil dermed bidra
til økt trivsel, kompetanse og studentvelferd. Dette gagner ikke bare Driv, men også det
større fellesskapet fordi når borgerne forlater Driv etter studietiden er de bedre rustet for
arbeidslivet. Erfaringer fra arbeid og ledelse i studentkultur er en svært attraktiv egenskap,
uansett framtidig yrke. Vi er en organisasjon i vekst og trenger støtte for å kunne ivareta
dagens tilbud og for å kunne utvikle oss videre. Vi har alltid et konstant fokus på å ha et
attraktivt og variert program til en studentvennlig pris. Studentparlamentets støtte vil
bidra til at det arbeidet vi gjør kan fortsette på gode vilkår. Vi har nå lært huset å kjenne
og ser mange muligheter vi ønsker å jobbe videre med. Herunder forbedring av
publikumsflyten, løfte publikumopplevelsen, samt praktiske og estetiske løsninger.
Sistnevnte betyr at vi har et større fokus på miljøet enn tidligere, der vi vil bytte ut en del
plast med miljøvennlige produkter. Vi mener dette vil føre til økt trivsel og flere besøkende,
som igjen bedrer de økonomiske resultatene og fører til et bærekraftig studentsamfunn.
Vi ønsker at studentene skal våge å utforme innholdet i huset på sine premisser, vi ønsker
at det skal være rom for å prøve og feile, for å utforske og for å utvikle både huset og seg
selv. For at dette skal være mulig må det være et visst økonomisk spillerom. Et levende
studenthus med masse liv og aktivitet gjør Tromsø til en attraktiv og fullverdig studentby,
på denne måten er Driv viktig for hele Tromsø.
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Støttemidler overføres til kontonummer: 4750 21 72650. Kontoen tilhører Studenthuset
Driv A/S.

Med vennlig hilsen
Avery Crocker
Styreleder/president
47623143 / president@driv.no

Vedlegg:
1. Aktiviteter ved Studenthuset Driv 2018-2019
2. Budsjett for Studentsamfunnet Driv 2018 godkjent av Årsmøte.
3. Regnskap for Studentsamfunnet Driv godkjent av Årsmøte
4. Signert Årsmøteprotokoll for sist avholdte Årsmøte
5. Årsberetning for Driv 2018
6. Budsjett 2019 for Studenthuset Driv A/S
7. Årsregnskapet 2018 for Studenthuset Driv A/S
8. Revisjonsberetning for Studenthuset Driv A/S 2018

Kommentarer
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Årsberetning for 2018
Selskapets virksomhet
Studenthuset Driv AS ble etablert 1.april 2000, og holder fra 1. april 2014 holdt til i Storgata 6 i Tromsø.
Selskapets formål er på ideell basis drive et studenthus i Tromsø. Hovedformålet er å arbeide for å tilrettelegge for et
bredt og omfattende, selvorganisert sosialt og kulturelt tilbud til studenter og befolkningen i Tromsø. Virksomheten er en
del av det totale velferdstilbudet og det helhetlige læringsmiljøet til studentene ved Universitetet i Tromsø - Norges
arktiske universitet (UiT).

Selskapets lokaler og drift
2018 var et år med 42 konsertkvelder, hvor 7 konserter ble utsolgt! Isbjørn Scene og publikumstrappen fikk enda en ny
oppfriskning våren 2018, der vi har malt vegger, tak, satt inn ekstra belysning og hengt opp plakatbilder. Oppussingen av
dette vil fortsette i 2019. Vi har også hatt omorganisering av kontorlokalene, der de frivillige har fått et eget kontor og
dermed større plass å være når de er på studenthuset.

Eier
Norges Arktiske Studentsamskipnad (Samskipnaden).

Organisasjonstilknytning
Studenthuset Driv AS har følgende organisasjonstilknytninger:
 Medlemskap i NHO Reiseliv
 Medlemskap i Norske Konsertarrangører (NKA)
 Medlemskap i Musikkutyrsordningen (MUO)

AS-Styret
Styret bestod per 31.desember 2018 av:
Verv
Styreleder – President
Studentsamfunnet Driv
Nestleder – Visepresident
Studentsamfunnet Driv
Styremedlem UiT
Studentsamfunnet Driv

Representant
Torbjørn Sandviken Røe

Personlig vara

Fredrik Mikael I Johansen
Asbjørn Bartnes

Ole Christoffer Bull-Berg
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Styremedlem Samskipnaden
Styremedlem Samskipnaden
Daglig leder Driv AS
Observatør Driv AS

Ellen Appelbom
Vibekè Larsen
Emma Lindhult
Ronny Kristiansen

Isabell Bjørkli Larsen
Lena Fjellvang Osima

HS-Styret
Hovedstyret bestod per 31.desember 2018 av:
Verv
President Studentsamfunnet Driv
Visepresident Studentsamfunnet Driv
Kulturminister
Arbeidsminister
Næringsminister
Samordningsminister
Innenriksminister
Utenriksminister
Finansminister

Representant
Torbjørn Sandviken Bøe
Fredrik M Ihrstad Johansen
Åsa W Johansen
Inger Evensen
Robin Kristiansen
Avery Crocker
Kit Storvestre
Lisa Magnussen Bakkelund
Isak Wang Gustavsen

Selskapets ansatte og arbeidsmiljø
Studenthuset Driv AS hadde per 31. desember 2018 ti ansatte fordelt på 10 årsverk. Bedriften har ved siden av dette i
beretningsåret også hatt honorert styreleder. Videre har det jobbet i overkant av 300 frivillige på huset. Av disse var det
150 arbeidende borgere.
Selskapet hadde en vikarierende PR – og markedssjef frem til april 2018 ved Christin Janita Fosland Karlsen, da Ildri
Jørgensen fortsatt var i mammapermisjon. Videre fikk Teknisk Sjef Kjetil Andreassen delvis permisjon og selskapet delte
derfor opp stillingen fom juni 2018. Neethan Puvanendran gikk inn i en 75 % stilling som systemtekniker 17.09.2018. På
grunn av en håndballskade i oktober 2018 ble driftssjef 100 % sykemeldt og president Fredrik M Ihrstad Johansen gikk
inn i stillingen som vikarierende driftssjef frem til 31.12.2018.

Sykefravær
Vi har byttet lønningskontor i 2018 og dermed har vi ikke kunnet fått et prosenttall på vårt sykefravær. Vi ligger uansett
høyere enn det vi har gjort tidligere på grunn av en kneskaden driftssjef pådro seg i oktober 2018. Arbeidsmiljøet og
trivselen i bedriften ansees av styret som meget god, tross sykefraværet.

Skader og ulykker
Det har ikke skjedd noen skader eller ulykker på arbeidsplassen i 2018.
Studentsamfunnet Driv
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Miljøhensyn
Driv forurenser ikke det ytre miljøet mer enn andre aktører i samme bransje. I tillegg kildesorteres avfall og glass- og
plastflasker leveres til gjenvinning.

Likestilling
Av de faste ansatte (inkludert deltidsansatte) per 31. desember 2018 var det to kvinner og sju menn. Selskapets styre består av to
kvinner og tre menn. Både styret og den daglige ledelse er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om tiltak for å fremme
likestilling i selskapet og dets styre.
I løpet av året har vi hatt følgende fordeling av kjønn blant de arbeidende borgere:

Menn 50 – 55 %
Kvinner 45 – 50 %
De frivillige styremedlemmene i hovedstyret har i løpet av året bestått av følgende fordeling av kjønn:

Menn 60 %
Kvinner 40 %
Bedriftens arbeidende borgere og hovedstyre er bevisst på de samfunnsmessige forventningene om å fremme likestilling i bedriften.

Samarbeidspartnere
I 2018 vil vi ha fokus på å utvikle og ivareta forholdene til samarbeidspartnere.
Per 31.12.2018 har vi følgende hovedsamarbeidspartnere:
Universitetet i Tromsø
Norges arktiske studentsamskipnad
Sparebank1 Nord-Norge
Mack
Studentparlamentet
Lojalitetspartnere:
iTromsø
Mydland
Lundblad
Thon Hotel
Andre samarbeidspartnere:
Buktafestivalen
VisittTromsø
Vi har i løpet av dette året vært i kontakt med Buktafestivalen, Insomniafestivalen, Ordkalotten, Rakettnatt, TIFF,
Nordlysfestivalen, Riddu Riddu og Tvibit.
Studentsamfunnet Driv
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Driftstilskudd
Hvem
Studentparlamentet
UiT
SiTo
Tromsø kommune
Gave UiT
Kulturfondet
Musikkutstyrsordningen

Hva
Semesteravgift
Driftsstøtte
Driftsstøtte
Driftsstøtte
«prosjekt: Dekor og atmosfære»
Kulturtilskudd
Investeringsstilskudd
Semesteravgiftsoverført

Sum Tilskudd

Tilskudd
1 250 002,2 020 000,1 350 000,102 998,50 000,20 000,173 040,-760 000,4 206 040,-

Kultur og studentvelferd
I 2018 ble det arrangert 42 konsertkvelder på Driv, hvor 7 av disse var utsolgt. Det ble solgt 8467 konsertbilletter. 6049
billetter til andre festivaler (StudentUKA/DebutUKA/Insomnia) pg 344 øvrige billetter til Oktoberfesten og PUST. I tillegg
kommer en rekke andre arrangementer som debatter, stand-up, quiz, lørdagsuniversitetet, ordkalotten. Vi har også i år
videreført samarbeidet med flere festivaler i Tromsø. Herunder DebutUKA, StudentUKA, Insomniafestivalen, Ordkalotten,
Rakettnatt og Buktafestivalen. I tillegg var vi også visningssted for TIFF (Tromsø internasjonale filmfestival).
Driv bidrar i stor grad til at Tromsø kan tilby en bredde innen kulturtilbud for studenter og andre innbyggere. Dette er
et poeng som vi anser som veldig viktig for at studenter skal velge nettopp Tromsø som studiested.

Frivillige
De frivillige er naturlig nok en stor ressurs for Studentsamfunnet Driv og deres velferd og trivsel settes høyt. Antallet
frivillige lider fremdeles litt under overgangen fra gammelt til nytt hus. Flere frivillige falt fra under flytteprosessen,
men i 2018 har det likevel vært jevn økning i antall frivillige. Totalt 300 utøvende borgere og 125 arbeidende borgere.
Gode systemer og rutiner for rekruttering er innarbeidet og noe det jobbes aktivt med.

Økonomi
Selskapets bruttofortjeneste ligger på 60,2 % i 2018.

Årsregnskap og årets resultat
Året 2018, som er Driv sitt fjerde hele driftsår på ny adresse og i ny organisasjonsform gav bedriften et resultat på -116
523 kroner. Selv om dette er negativt ser vi nå en form for forutsigbarhet og stabilitet i driften. Tatt i betraktning at vi
har hatt en markant økning i husleie og at vi ikke fikk tilslag hos Kulturrådet.

Forutsetning om fortsatt drift
Det bekreftes at årsregnskapet er avlagt under forutsetning om fortsatt drift.
Studentsamfunnet Driv
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Utsikter for videre drift
Styret er godt fornøyd med årets resultat. Investeringene som er gjort er ansett som nødvendige, og framtidsutsiktene
ser lyse ut.

Tromsø,
Styret i Studenthuset Driv AS

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

Studentsamfunnet Driv

Styremedlem
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OVERSIKT FOR
AKTIVITETER I
2019 OG 2020

AKTIVITETER 2019 OG 2020 VED
STUDENTSAMFUNNET DRIV

Studenthuset Driv AS
Postboks 332
9254 Tromsø
driv@driv.no
Tlf: 776 00 776

KONSERTER
I 2019 har vi hatt totalt 35 konserter. Av disse er 7 utsolgte og høsten 2019
er allerede fullbooket med mange potensielle utsolgte konserter. Årets
konsertprogram er varierende både i sjanger, størrelse på
artistene/bandene og på nasjonalitet. I 2019 har vi flere band fra blant
annet USA og Norge.
I tillegg har vi som mål på å gjennomføre minst en konsert per semester der
ungdom under 18 år kan komme på Driv og oppleve konsert. Dette har
lenge vært en drøm og vi har endelig inngått et samarbeid med Tvibit,
Troms Ungdomsråd og Tromsø kommune, der ungdom under 18 år får
tilgang til følgende konserter: Unge Ferrari, Ezzari og Arif. Dette er et
prosjekt vi ønsker å fortsette med, slik at kulturtilbudet i Tromsø kan
videreutvikle seg og ungdom under 18 år får et tilbud som tidligere har
manglet.

QUIZ
Våre student – og fredagsquizer er det lengstlevende konseptet på
Studentsamfunnet Driv og er et konsept som begynner å bli veldig godt
integrert. Denne høsten har vi innført en quiz i uken, der vi fortsatt
opplever et godt trykk allerede før påmeldingen starter. Videre har vi
denne våren fornyet det visuelle uttrykket rundt quizene, noe som vi har
fått gode tilbakemeldinger på. Tross at dette har vært et fast konsept i over
ti år vil vi fortsette å hele tiden se på muligheter rundt videreutvikling av
konseptet, der vi ivaretar de tilbakemeldingene vi får fra våre studenter og
den øvrige befolkningen i Tromsø som kommer på våre quizer.

ANDRE AKTIVITETER
I løpet av det siste året har vi hatt fokus på å innføre flere faste konsepter
på Driv, der vi blant annet nå arrangerer: DJ Hub Night, Mørketid og
Karaoke. Vi har tatt til oss de tilbakemeldingene vi har fått fra studentene
og laget konsepter som de vil ha.





DJ Hub Night: DJ konsept som én gang i måneden gir lokale dj'er
sjansen til å utfordre dj drømmene. Det handler om musikalsk frihet
og utvikle nye dj muligheter.
Mørketid: Mørketid er et metal-arrangement som arrangeres med
jevne mellomrom på Studentsamfunnet Driv.
Karaoke: Vi er en av få utesteder som arrangerer karaoker, der alle
kan ta med vennegjengen, kollokviegruppen og den stemmen du
har for at det skal bli en kveld man sendt glemmer.
Gamenight: Vi har i det siste hatt et større fokus på akoholfrie
arrangementer, der gamenight har blitt en hit. Vi setter frem opp
mot 50 spill i cafèen, der alle er hjertelig velkommen innom. Dette
arrangementet er fast hver mandag, der studentorganisasjonen
Imaldris er en del av konseptet. I tillegg serverer vi en gameburger
til 99,-.

Januar

















DJ Robin Ra’Baldr
DJ Hub Night Special Invited
Konsert: Beaten To Death
Gamenight
DJ Hub Night #21
Internastional Debut Week
Studentquiz
StudentUKA - revyøving
Fredagsquiz
Mørketid
Lørdagsuniversiteter
Riddu @ Artict Frontiers
SNN «Boligdebatten»
Samfunnssøndag
Nordlysfestivalen: Jonas Alaska
TIFF 2018: Programpresentasjon, filmquiz, filmvisninger,
bransjetreff, filmklubbseminar, filmklubbfest, avslutningsfest og
frivilligfest

Februar
























Konsert: GURLS
Nordlysfestivalen + Artic Frontiers
Lørdagsuniversitetet
DJ Robin Ra’Baldr
DJ Hub Night #22
StudentUKA – revyøving
StudentUKA: Kevin Kildal
StudentUKA: Staysmann & Lazz
StudentUKA: Dobbelkaraoke
StudentUKA: Monsterquiz
StudentUKA – studentrevyen
StudentUKA: Dagny (dobbelkonsert)
Tromsø Salsa
Temafest: Afterski
Frivilligfest for StudentUKA
Kulturkveld
Den kulturelle skolesekken
Studentquiz
Konsert: Dagny
Konsert: Rob Mules Records «Annual Rock show»
Samfunnssøndag
DJ Hub Night Special Invited
Konsert: Unge Ferrari (dobbelkonsert, 15-19 år og 18 år +)

Mars
 Spis for 100 kroner
 Gamenight
 Temafest: BadTaste
 Mørketid
 Konsert: Spidergawd
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Studentlivkelden
Studentlekene – åpningssermoni
Karaoke i cafèen
Skredseminar
Fredagsquiz
DJ Hub Night #23
Samfunnssøndag
Åpen filmvisning SAIH
Studentquiz m/Amnesty
Dialogmøte om netthets
UE Fylkesmessa
TIL-fotoshoot
Konsert: Minor Majority
DJ Robin Ra’Baldr
Run The Rave Label
Karrierekveld m/iTromsø
Vaffeldag
Konsert: Hotel Sundal
Konsert: Pretty Cool
Trancelantis
DJ Mogens
Lørdagsuniversitetet

April
























Mørketid
Kulturkveld
Årsmøte StudentUKA
Bursdagsbingo
Stand-UP Adam Schjølberg
Gamenight
Bursdagsquiz
Påskefest
Strikkekveld
DJ Hub Night Special Invited
Circus Maximus
Sunday Funday!
Temafest: GLOW
Skredseminar
Bursdagsfeiring av Driv – 5 år
Fredagsquiz
DJ Hub Night #24
StipendRabaldr
DJ Night i cafèen
Karaoke i cafèen
Fadderinfomøte m/DebutUKA
Studentquiz
Konsert: Cantus Cordis studentkor

Mai




Konsert: Motorpsycho
Gamenight
Riddu Slippfest
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DJ Spaced
Sofaprat med studentparlamentets kandidater
Cantus Cordis konsert
Studentquiz
Konsert: Hedvig Mollestad Trio
Tromsøtreffet 2019
Strikkekveld
Eurovision 2019 semifinale 1 og 2, samt finale
Huskonserter Tromsø Musikkskole
Konsert: Joan As Police Woman
Valgvake Europaparlamentsvalget 2019
DebutUKA: Fadderinfomøte
DJ Hub Night Special Invited
Mørketid
Studentquiz
Funday Sunday
Karaoke i cafèen
StipendRaBaldr
Fredagsquiz – finale
DJ Hub Night #25

Juni














DJ Oygaard
Gamenight
Funday Sunday
Studentquiz - finale
DJ Hub Night Special Invited
Konsen – eksamenskonserter
DJ Hub Night #26
Sommerfest
DJ You
Regnbueaften
Innovasjonscamp UE Troms
Konsert: Robert Plant
Karaoke i cafèen



Sommerstengt 2019

Juli

August









Sunday Funday
International Debut Week
DebutUKA 2019: Fadderkickoff, Åpningsarrangement (hele huset),
Monsterquiz, Konsert: Kjartan Lauritzen, DJ i cafèen, Temafest (hele
huset), Konsert: Jadudah + Neon Apartments, stolleken, foredrag,
brettspillkveld, crash course lindy hop, strikkekveld, studEXPO,
rebusløp, lysløypa, Stand-UP, Lysløypa, Salsakurs, Kizombakurs,
Avslutningsfest (hele huset) og Frivilligfest
Tromsø Musikkfest i bakgården
Gamenight
Lillelørdag
Konsert: Operators
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DJ Mona
Karaoke i cafèen

September
























Mørketid
Gamenight
Quiz hver tirsdag
Debatt: StudentNACH 2019
Konsert: Ezzari
Debatt: Tromsø som studentby – bryr ungdomspolitikerne seg?
Tromsø storband i cafèen
Konsert: JoyCut
Konsert: Aurora
Konsert: Julie Bergan
Valgvake: Kommunestyre og fylkestingsvalget 2019
Konsert: Ultralyd
DJ i cafèen: DJ Martinz
Studenthelsekonferansen
Tracelantis
DJ i cafèen: DJ waag
Bingo i cafèen
DJ i cafèen: DJ TinTin
Sunday Funday!
Karaoke i cafèen
DJ Hub Night #27
DJ Hub Night Special Invited
Forsker Grand Prix – regional og nasjonal finale

Oktober



















Quiz hver tirsdag
Konsert: Kristian Kristensen
Konsert: Hollywood
Årsmøte
Sunday Funday
Gamenight
Mørketid
Foredrag: Spareseminar for menn
Årsmøte StudentUKA 2020
MMA 2019
DJ Hub Night #28
Løsningspils
Karaoke i cafèen
Konsert: Resirkulert
XN Innovasjon Norge
DJ Hub Night Special Invited
FriFlyt Film Tour 2018
Insomniafestivalen

November
 Konsert: Moddi
 Gamenight
 Quiz hver tirsdag
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Samskipnaden 50 år: Dobbelkonsert
Karaoke i cafèen
Sunday Funday!
Artic Pride Week
Konsert: Barren Womb
Skeiv Preik i cafèen
DJ Hub Night #29
Trancelantis
Konsert: Gåte
Konsert: Arif
Konsert: BigBang
Konspirasjonspodden
Hip hop DJ i cafèen
DJ Hub Night Special Invited
Halloweenfest
Mørketid

Desember













Gamenight
Quiz hver tirsdag
Konsert: Motorpyscho
Mørketid
Konsert: Erlend Ropstad
Huskonsert Tromsø Musikkskole
Mørketid
DJ Hub Night #30
DJ Hub Night Special Invited
Julekaraoke
Sunday Funday
Julebord

VÅRE BORGERGRUPPER
I tillegg har våre borgergrupper (studentorganisasjoner) som tilhører vår
kulturkjeller sine aktiviteter rundt omkring på huset. Blant annet øver
Lindy Hop, Studentorkesteret Ompagniet, Det Norske Mannskoret av 1995,
Tromsø Akademiske Kvinnekor og andre kulturgrupper hver uke i våre
lokaler.

PLANLAGTE AKTIVITETER FOR SØKNADSPERIODEN
Vi presiserer at det alltid vil dukke opp flere aktiviteter og arrangementer
etter at søknaden er sendt inn eller som enda ikke er bekreftet. Basert på
listen ovenfor har vi i 2019 et variert og bredt program og tilbud til våre
studenter og den øvrige befolkningen i Tromsø. Avslutningsvis planlegger
vi flere konserter i perioden og er forberedt på å ha en like høy
konsertfrekvens som tidligere år.
Vi på Studentsamfunnet Driv vil i 2019 også være en plass det er hyggelig å
være for de frivillige, studenter, ansatte, artister, næringslivet, besøkende
og andre viktige aktører.
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2 019 DRIV
Alle poster ex mva
3 001 Mat/kaffe
3 003 Vin
3 004 Øl
3 005 Mineralvann
3 007 Brennevin
3 010 Rusbrus/Cider
SUM Sum salgsinntekter mat og drikke

3 061
3 065
3 067
3 201
SUM
3 120
3 121
3 122
3 123
SUM
3 442
3 447
3 441
3 443
3 444
3 440
3 700
3 449
3 448
3 204
SUM
SUM
4 330
4 303
4 304
4 335
4 307
4 311
SUM
5 001
5 001
5 004
5 003
5 830
5 002
5 013
SUM
5 092

Garderobe
Banner
Lokalleie mva pliktig
Shuffleboard
Sum øvrige arrangementsinntekter
Billettinntekter* (konsert)
Billettavgift til Driv
Reduktion biljettintekter - UT
Lokalleie KONSERT/festival mva fri
Sum konsertinntekter
Semesteravgift studentparlamentet
Tilskudd studentsamfunnet
Driftstilskudd SiTo
Driftstilskudd UiT
Sponsorstøtte ( SNN )
Støtte Tromsø Kommune
Markedsstøtte ( Mack, Solera )
Övrig kulturstøtta/mydland
Extra driftstillskudd SiTo
Grasrotandel
Sum støtte/tillskudd
SUM INNTEKTER
Mat/kaffe
Vin
Øl
Mineralvann
Brennevin
Rusbrus/Cider
Baringredienser
Sum varekost
Fastanställda/admin
Styreleder
Fast anställda kjøkken + fast servitør
Vaktmester
Refusjon vaktmester
Lønn servitør/kock timmar Extra
Telegodtgjørelser ansatte
Sum lønn
Feriepenger

JAN

110 000
50 000
320 000
25 000
30 000
20 000
555 000
1 000
3 000
15 000
2 800
21 800
37 000
37 000
112 500
-63 333
62 500
173 333
26 400
8 665
15 000
15 833
50 000
290
401 188
1 014 988
39 600
19 000
134 400
10 500
8 400
8 400
220 300
171 960
4 774
84 567
5 850
-5 600
6 500
4 700
272 751
32 265

FEB

MAR

APR

MAI

JUN

JUL

AUG

SEP

OKT

NOV

DES

140 000
50 000
430 000
35 000
50 000
80 000
785 000
24 000
3 000
15 000
2 800
44 800
500 000
35 000
-450 000
30 000
115 000
112 500
-63 333
62 500
173 333
26 400
8 665
15 000
15 833
50 000
290
401 188
1 345 988
50 400
19 000
180 600
14 700
14 000
33 600

140 000
40 000
340 000
25 000
15 000
40 000
600 000
5 000
3 000
15 000
2 800
25 800
255 100
25 000
-43 500
9 000
245 600
112 500
-63 333
62 500
173 333
26 400
8 665
15 000
15 833
50 000
290
401 188
1 272 588
50 400
15 200
142 800
10 500
4 200
16 800

85 000
24 000
170 000
12 500
7 500
20 000
319 000
7 000
3 000
15 000
2 800
27 800
255 100
15 000
-43 500
9 000
235 600
112 500
-63 333
62 500
173 333
26 400
8 665
15 000
15 833
50 000
290
401 188
983 588
30 600
9 120
71 400
5 250
2 100
8 400

85 000
30 000
180 000
12 500
30 000
40 000
377 500
7 000
3 000
15 000
2 800
27 800
255 100
25 000
-43 500
80 000
316 600
112 500
-63 333
62 500
173 333
26 400
8 665
15 000
15 833
50 000
290
401 188
1 123 088
30 600
11 400
75 600
5 250
8 400
16 800

50 000
12 000
120 000
6 250
7 500
5 000
200 750
6 000
3 000
15 000
2 800
26 800
255 100
25 000
-43 500
236 600
112 500
-63 333
62 500
173 333
26 400
8 665
15 000
15 833
50 000
290
401 188
865 338
18 000
4 560
50 400
2 625
2 100
2 100

3 000
3 000
112 500
-63 333
62 500
173 333
26 400
8 665
15 000
15 833
50 000
290
401 188
404 188
-

130 000
50 000
500 000
35 000
120 000
120 000
955 000
14 000
3 000
15 000
2 800
34 800
255 100
35 000
-43 500
45 000
291 600
112 500
-63 333
62 500
173 333
26 400
8 665
15 000
15 833
50 000
290
401 188
1 682 588
46 800
19 000
210 000
14 700
33 600
50 400

140 000
44 000
440 000
25 000
50 000
50 000
749 000
10 100
3 000
15 000
2 800
30 900
255 100
25 000
-43 500
35 000
271 600
112 500
-63 333
62 500
173 333
26 400
8 665
15 000
15 833
50 000
290
401 188
1 452 688
50 400
16 720
184 800
10 500
14 000
21 000

140 000
36 000
440 000
25 000
50 000
50 000
741 000
10 100
3 000
15 000
2 800
30 900
255 100
30 000
-43 500
55 000
296 600
112 500
-63 333
62 500
173 333
26 400
8 665
15 000
15 833
50 000
290
401 188
1 469 688
50 400
13 680
184 800
10 500
14 000
21 000

140 000
36 000
440 000
25 000
50 000
50 000
741 000
10 100
3 000
15 000
2 800
30 900
255 100
25 000
-43 500
35 000
271 600
112 500
-63 333
62 500
173 333
26 400
8 665
15 000
15 833
50 000
290
401 188
1 444 688
50 400
13 680
184 800
10 500
14 000
21 000

80 000
20 000
100 000
6 250
7 500
5 000
218 750
7 000
3 000
15 000
2 800
27 800
255 100
25 000
-43 500
9 000
245 600
112 500
-63 333
62 500
173 333
26 400
8 665
15 000
15 833
50 000
290
401 188
893 338
28 800
7 600
42 000
2 625
2 100
2 100

312 300
171 960
4 774
84 567
5 850
-5 600
6 500
4 700
272 751
32 265

239 900
171 960
4 774
84 567
5 850
-5 600
6 500
4 700
272 751
32 265

126 870
171 960
4 774
84 567
5 850
-5 600
6 500
4 700
272 751
32 265

148 050
171 960
4 774
84 567
5 850
-5 600
6 500
4 700
272 751
32 265

79 785
171 960
4 774
84 567
5 850
-5 600
6 500
4 700
272 751
32 265

-

374 500
171 960
4 774
84 567
5 850
-5 600
6 500
4 700
272 751
32 265

297 420
171 960
4 774
84 567
5 850
-5 600
6 500
4 700
272 751
32 265

294 380
171 960
4 774
84 567
5 850
-5 600
6 500
4 700
272 751
32 265

294 380
171 960
4 774
84 567
5 850
-5 600
6 500
4 700
272 751
32 265

85 225
171 960
4 774
84 567
5 850
-5 600
6 500
4 700
272 751
32 265

4 700
4 700
-

TOTAL

1 240 000
392 000
3 480 000
232 500
417 500
480 000
6 242 000
101 300
36 000
165 000
30 800
333 100
2 795 900
265 000
-841 500
344 000
2 563 400
1 350 000
-760 000
750 000
2 080 000
316 800
103 980
180 000
190 000
600 000
290
4 814 255
13 952 755
446 400
148 960
1 461 600
97 650
116 900
201 600
2 473 110
1 891 560
52 514
930 237
64 350
-61 600
71 500
56 400
3 004 961
354 918

Budget 2017

6 253 000
-11 000

405 800
-72 700

2 091 000
472 400

13 462 300
490 455

2 471 260
1 850

SUM
5 400
SUM
5 920
5 945
5 990
5 995
5 991
SUM
6 010
6 300
6 320
6 340
6 360
6 412
6 415
6 490
6 520
6 540
6 553
6 554
6 555
6 570
6 600
6 620
6 700
6 705
6 751
6 760
6 761
6 762
6 763
6 766
6 769
6 790
6 792
6 800
6 900
SUM
7 000
7 001
7 020
7 040
7 149
7 320
7 321
7 400
7 412
7 413

Sum lønn inkl fp
Arbeidsgiveravgift
Sum lønn inkl. fp og aga
Yrkesskadeforsikring
Pensjonsforsikring for de ansatte
Annen Personalkostnad (kurs, sociala m.m )
Bedriftshelsetjeneste
Personalmat ( ansatte )
Sum annen personalkostnad:
Avskrivninger
Husleie
Renovasjon, eiendoms- og kloakkavgift
Strøm
Renholdsavtale
Printer ( Xerox )
Leie av betalningsterminaler - NETS
Annen leiekostnad, Shuffle
Driftsmateriell
Kjøp Inventar
IT avtale - UiT
Kjøp teknisk utstyr (inkl.YARA)
Vedlikehold og reparasjon utstyr (tech, konsert)
Arbeidsklær og arbeidsutstyr
Vedlikehold og reparasjon bygg
Vedlikehold og reparasjon utstyr (ikke tech)
Revisjonshonorar KPMG
Regnskapshonorar Samskipnaden
Innleie teknisk personell
Honorar konsert/arrangement
Mat og drikke konsert/arrangement
Hotell og reiseutgifter konsert/arrangement
Leie teknisk utstyr
Antijobb, betal.no, driv.no, svorsk, app - service
Andre utgifter konsert/arrangement
Annen fremmed tjeneste
Vakthold (tryggvakt, politiet)
Kontorrekvisita
Telefon, data (drift, abonnemang)
Sum driftskosnader og avskrivninger
Drivstoff transportmidlier
Parkering
Vedlikehold og reparasjon transportmidler
Forsikring/veiavgift/kontroll transportmidler
Reisekostnader
PR og marknadsføring
Banner
Kontigenter ( NHO, NKA )
Tono - avgift
Gramo - avgift

305 016
24 096
329 113
1 400
12 000
6 000
1 670
5 000
26 070
33 333
306 667
5 000
14 000
32 000
2 300
5 800
3 500
11 500
500
8 916
8 000
5 750
300
3 500
3 500
7 000
21 000
5 000
70 000
4 200
6 000
1 400
1 000
5 500
300
500
566 466
1 200
2 200
1 500
1 500
500
6 500
1 700
2 000
12 000
1 100

305 016
24 096
329 113
1 400
12 000
6 000
1 670
5 000
26 070
33 333
306 667
5 000
16 000
32 000
2 300
5 800
3 500
11 600
500
8 916
8 000
5 750
300
3 500
3 500
7 000
21 000
5 000
70 000
13 000
11 000
4 200
6 000
1 400
1 000
5 500
300
500
592 566
1 200
2 200
1 500
1 500
500
6 500
1 700
2 000
12 000
1 100

305 016
24 096
329 113
1 400
12 000
6 000
1 670
5 000
26 070
33 333
306 667
5 000
12 000
32 000
2 300
5 800
3 500
11 600
500
8 916
8 000
5 750
300
3 500
3 500
7 000
21 000
5 000
70 000
13 000
11 000
4 200
6 000
1 400
1 000
5 500
300
500
588 566
1 200
2 200
1 500
1 500
500
6 500
1 700
2 000
12 000
1 100

305 016
24 096
329 113
1 400
12 000
6 000
1 670
5 000
26 070
33 333
306 667
5 000
10 000
32 000
2 300
5 800
3 500
11 600
500
8 916
8 000
5 750
300
3 500
3 500
7 000
21 000
5 000
70 000
13 000
11 000
4 200
6 000
1 400
1 000
5 500
300
500
586 566
1 200
2 200
1 500
1 500
500
6 500
1 700
2 000
12 000
1 100

305 016
24 096
329 113
1 400
12 000
6 000
1 670
5 000
26 070
33 333
306 667
5 000
10 000
32 000
2 300
5 800
3 500
11 600
500
8 916
8 000
5 750
300
3 500
3 500
7 000
21 000
5 000
70 000
13 000
11 000
4 200
6 000
1 400
1 000
5 500
300
500
586 566
1 200
2 200
1 500
1 500
500
6 500
1 700
2 000
12 000
1 100

305 016
24 096
329 113
1 400
12 000
6 000
1 670
5 000
26 070
33 333
306 667
5 000
8 500
29 000
2 300
5 800
3 500
11 600
500
8 916
8 000
5 750
300
3 500
3 500
7 000
21 000
5 000
70 000
13 000
11 000
4 200
6 000
1 400
1 000
5 500
300
500
582 066
1 200
2 200
1 500
1 500
500
6 500
1 700
2 000
12 000
1 100

4 700
371
5 071
1 400
12 000
6 000
1 670
500
21 570
33 333
306 667
5 000
3 000
2 300
5 800
3 500
11 600
500
8 916
8 000
5 750
300
3 500
3 500
7 000
21 000
5 000
6 000
1 000
5 500
300
500
447 966
1 200
2 200
1 500
1 500
500
6 500
1 700
2 000
12 000
1 100

305 016
24 096
329 113
1 400
12 000
6 000
1 670
5 000
26 070
33 333
306 667
5 000
12 000
32 000
2 300
5 800
3 500
11 600
500
8 916
8 000
5 750
300
3 500
3 500
7 000
21 000
5 000
70 000
13 000
11 000
4 200
6 000
1 400
1 000
5 500
300
500
588 566
1 200
2 200
1 500
1 500
500
6 500
1 700
2 000
12 000
1 100

305 016
24 096
329 113
1 400
12 000
6 000
1 670
5 000
26 070
33 333
306 667
5 000
12 000
32 000
2 300
5 800
3 500
11 600
500
8 916
8 000
5 750
300
3 500
3 500
7 000
21 000
5 000
70 000
13 000
11 000
4 200
6 000
1 400
1 000
5 500
300
500
588 566
1 200
2 200
1 500
1 500
500
6 500
1 700
2 000
12 000
1 100

305 016
24 096
329 113
1 400
12 000
6 000
1 670
5 000
26 070
33 333
306 667
5 000
13 000
32 000
2 300
5 800
3 500
11 600
500
8 916
8 000
5 750
300
3 500
3 500
7 000
21 000
5 000
70 000
13 000
11 000
4 200
6 000
1 400
1 000
5 500
300
500
589 566
1 200
2 200
1 500
1 500
500
6 500
1 700
2 000
12 000
1 100

305 016
24 096
329 113
1 400
12 000
6 000
1 670
5 000
26 070
33 333
306 667
5 000
15 000
32 000
2 300
5 800
3 500
11 600
500
8 916
8 000
5 750
300
3 500
3 500
7 000
21 000
5 000
70 000
13 000
11 000
4 200
6 000
1 400
1 000
5 500
300
500
591 566
1 200
2 200
1 500
1 500
500
6 500
1 700
2 000
12 000
1 100

305 016
24 096
329 113
1 400
12 000
6 000
1 670
5 000
26 070
33 333
306 667
5 000
13 000
29 000
2 300
5 800
3 500
11 600
500
8 916
8 000
5 750
300
3 500
3 500
7 000
21 000
5 000
70 000
13 000
11 000
4 200
6 000
1 400
1 000
5 500
300
500
586 566
1 200
2 200
1 500
1 500
500
6 500
1 700
2 000
12 000
1 100

3 359 879
265 430
3 625 309
16 800
144 000
72 000
20 040
55 500
308 340
400 000
3 680 004
60 000
138 500
346 000
27 600
69 600
42 000
139 100
6 000
106 992
96 000
69 000
3 600
42 000
42 000
84 000
252 000
60 000
770 000
130 000
110 000
46 200
72 000
15 400
12 000
66 000
3 600
6 000
6 895 596
14 400
26 400
18 000
18 000
6 000
78 000
20 400
24 000
144 000
13 200

3 364 880
260 429

285 200
23 140

6 667 862
227 734

7 415
7 500
7 601
7 602
7 770
7 775
7 773
7 790
SUM

Bevillingsgebyr/Skjenkeavgift
Forsikring
Lisenser/Årsavgift
Tellix (Kassasystem)
Bank- og kortgebyr / fremst SNN
Kortgebyr Teller
Transaksjonsbebyr nett (Stripe)
Annet drift
Sum andre driftskostnader

SUM Sum DRIFTSKOSTNADER
8 150 Annen rentekostnad
8 151 Rentekostnad lån Sitø
8 155 Rentekostnad leverandørgjeld

SUM Sum finanskostnader
SUM Sum DRIFTSKOSTNADER inkl. finanskostn.
RESULTAT

3 000
3 300
6 000
5 400
2 400
800
6 000
250
57 350
1 199 299
300
300
1 199 599

3 000
3 300
6 000
5 400
2 400
800
6 000
250
57 350
1 317 399
300
300
1 317 699

3 000
3 300
6 000
5 400
2 400
800
6 000
250
57 350
1 240 999
300
300
1 241 299

3 000
3 300
1 400
5 400
2 400
800
6 000
250
52 750
1 121 369
300
300
1 121 669

3 000
3 300
1 400
5 400
2 400
800
6 000
250
52 750
1 142 549
300
300
1 142 849

3 000
3 300
1 400
5 400
2 400
800
6 000
250
52 750
1 069 784
300
300
1 070 084

3 000
3 300
1 400
5 400
2 400
800
6 000
250
52 750
527 358
300
300
527 658

3 000
3 300
1 400
5 400
2 400
800
6 000
250
52 750
1 370 999
300
300
1 371 299

3 000
3 300
1 400
5 400
2 400
800
6 000
250
52 750
1 293 919
300
300
1 294 219

3 000
3 300
1 400
5 400
2 400
800
6 000
250
52 750
1 291 879
300
300
1 292 179

3 000
3 300
1 400
5 400
2 400
800
6 000
250
52 750
1 293 879
300
300
1 294 179

3 000
3 300
1 400
5 400
2 400
800
6 000
250
52 750
1 079 724
300
300
1 080 024

36 000
39 600
30 600
64 800
28 800
9 600
72 000
3 000
646 800
13 949 155
3 600
3 600
13 952 755

13 460 902

-184 611

28 289

31 289

-138 081

-19 761

-204 746

-123 470

311 289

158 469

177 509

150 509

-186 686

-0

491 853

VK

BF

Mat/kaffe

36 %

64 %

100 %

Vin

38 %

62 %

100 %

Øl

42 %

58 %

100 %

Mineralvann

42 %

58 %

100 %

Brennevin

28 %

72 %

100 %

Rusbrus/Cider

42 %

58 %

100 %

Driftsinntekter
Offentlig tilskudd/refusjon
Annen driftsrelatert inntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnader
Lønnskostnad
Annen driftskostnad, av- og nedskrivning

Notehenvisning
1

Denne perioden
802 500
139 817
942 317

Denne perioden
95 136
2 249 043
3 500 860

Sum driftskostander

-

Driftsresultat

97 278

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster
Finansinntekt
Finanskostnad
Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster

-

Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster

158
1
157
157

Resultat

97 435

Balanse
Kortsiktige fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
Eiendeler
Egenkapital
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
Egenkapital og gjeld

845 040

5
3

2018

2017

164 332
331 493
495 825

2 994
261 318
264 312

327 362
97 005
71 458
398 390

229 927
34 385
264 312

Noter
Regnskapsprinsipper:
Studentsamfunnet Driv er en ideell organisasjon uten økonomisk vinning som
formål
og er ikke regnskapspliktig etter regnskapsloven.
Styret har likevel utarbeidet åsregnskap.
Årsregnskapet er satt opp med veiledning til NRS(F) God regnskapsskikk for
ideelle organisasjoner.
Bokføring av transaksjoner er gjort etter realisasjonsprinsippet. Inntekter og utgifter
er bokført på
tidspunktet faktura er utsendt
Fortsatt drift er lagt til grunn.

1 Tilskudd:
I 2018 har Studentsamfunnet Driv bokført i resultatregnskapet
følgende tilskudd:
Studenthuset Driv
Universitetet i Tromsø
Andre organisasjoner
Sum tilskudd

2 Lønn:
Selskapet har ingen ansatte, men driftes av frivillige.
Samfunnet er følgende ikke pliktig til å ha OTP
Årets lønnskostnad består av følgende:

kr 727 500
kr 75 000
kr 0
kr 802 500

Serveringskostnad
Styrehonorar
Utbetalinger til frivillige
Diverse
Sum

168 777
18 000
19 500
42 767
249 044

3 Andre driftskostnader
Det er avsatt 32 500 kr i revisjonshonorar

4 Skatt:
Selskapet er ikke skattepliktig.

5 Egenkapital
IB egenkapital
Disponert årsresultat
UB Egenkapital

229 927
97 435
327 362

Foreløpig regnskap 2018
INNTEKTER
Beskrivelse
Avtalt tilskudd Studenthuset Driv A/S
Tilskudd UiT - Norges Arktiske Universitet
Avsetninger fjorårets regnskap
Quiz
Tilskudd andre
Andre

Totalt
kr
kr
kr
kr

Borgeravgift utøvende borgere

kr

80 000,00

fra 49500

Utleie av Kulturkjelleren
Utleie av Isbjørn Scene
Utleie av SNN scene
Utleie Caféen
Frivillig-tips

kr
kr
kr
kr
kr

10 000,00
28 000,00

Var 5000
Var 7000
Var 12 000

Depositum:
Band
Kulturkjeller

kr
kr

20 000,00
10 000,00

Renter

kr

100,00

Annet
Driv-gensere

kr

6 000,00

Totale inntekter

kr

1 019 100,00

kr
kr

760 000,00
75 000,00
30 000,00

var 740 000

-

UTGIFTER
Beskrivelse

Totalt

Hovedstyret
Overlappingsseminar

kr

15 000,00

Konferanse/seminar/arrangement

kr

15 000,00

Sosialt
Godtgjørelse
Kontorrekvisita
Administrasjon finans
Revisjon
Gaver
Annet
Totalt Hovedstyret

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

4
36
1
11
25
1
1
109

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

Innenriksdepartementet
Mat til arbeidende borgere

kr

50 000,00

Frivilligfester:
Vår-fest
Sommeravslutning
Høst-fest
Julebord
Møter

kr
kr
kr
kr
kr

3
17
4
23
1

Rekruttering:
Vår-stand
Høst-stand
Annen rekruttering
Mobil-rekruttering (blimed til 2401)

kr
kr
kr
kr

2 000,00
6 000,00
4 000,00
-

Sosialt innenriks
Annet
Totalt Innenriks

kr
kr
kr

1 000,00
1 000,00
112 000,00

Utenriksdepartementet
Investeringer/utstyr

kr

15 000,00

Plakater
Bruksutstyr
Konferanse/seminar/workshop
Sosialt
Annet
Totalt Utenriks

kr
kr
kr
kr
kr
kr

5 000,00
7 000,00
3 000,00
1 000,00
31 000,00

Arbeidsdepartementet
Kurs/seminar:
Ordensvaktkurs
Kurs
Konferanse/seminar/workshop

kr
kr
kr

22 000,00
10 000,00
20 000,00

Var 4000
Var 2000

000,00
000,00
000,00
000,00
000,00

Var 3000

Var 6000

Var 2000

Var 40000
var 10000

Taxi etter jobb
Innleid arbeidskraft

kr
kr

6 000,00
15 000,00

var 10 000
var 10 000

Utstyr:
Bonger (smuss, kjøring)

kr
kr

10 000,00
35 000,00

Var 40 000

Sosialt styret

kr

3 000,00

var 5000

Sosialt enkeltgrupper:
Bar
Sikkerhet
Teknisk
Vertskap

kr
kr
kr
kr

6
4
2
2

Var 4000
Var 3000
var 1500
var 1500

Annet:
Totalt Arbeidsdepartementet

kr
kr

1 000,00
137 000,00

Næringsdepartementet
DJ
Arrangementsmidler

kr
kr

50 000,00
31 400,00

Utstyr

kr

5 000,00

Konferanse/seminar/workshop

kr

10 000,00

Sosialt
Annet
Totalt Næringsdepartementet

kr
kr
kr

2 000,00
1 000,00
99 400,00

Samordningsdepartementet
Sosialt Café Bodega
Sosialt Munins Rike
Utstyr
Sosialt styret
Annet
Totalt Samordningsdepartementet

kr
kr
kr
kr
kr
kr

2 000,00
1 000,00
3 000,00

Kulturdepartementet
Driftsstøtte

kr

128 000,00

Var 120 000

kr

268 000,00

Var 258 000

Prosjektstøtte:
Tromsø Akademiske Kvinnekor
Det Norske Mannskor av 1995
Det Gode SELskab

000,00
500,00
250,00
250,00

var 3000
var 1000
var 1000

Ompagniet Studentblaaseaarkæster
Ultralyd
Cantus Cordis
Tromsø Lindyhoppers
Tromsøstudentenes Diktforening
Driv Band
Fellesprosjekter
Kulturkjeller
Circus Maximus

kr
kr
kr

22 000,00
10 000,00
43 000,00

Sosialt styret

kr

2 000,00

Jubileumsgaver

kr

Utstyr
Totalt Kulturdepartementet

kr
kr

2 000,00
475 000,00

Annet
Depositum tilbakebetaling:
Band
Kulturkjeller

kr
kr

20 000,00
10 000,00

-

Diverse:

Totalt Annet

kr
kr
kr

30 000,00

Totalt utgifter

kr

996 400,00

Budsjett balanse 2018

kr

22 700,00

Var 30 000
Var 14000
Var 40 000

STUDENTHUSET CITY SCENE AS
v/daglig leder Jonas Bertelsen Apeland
Nøkkelstien 18
9510 ALTA

STUDENTPARLAMENTET
Teorifagbygget Hus 2
9037 TROMSØ

20.09.2019

SØKNAD TIL STUDENTPARLAMENTET ANGÅENDE
SEMESTERAVGIFTSMIDLER

Studenthuset City Scene AS i Alta viser til invitasjon om å søke om semesteravgiftsmidler for 2020, og
søker med dette om støtte fra Studentparlamentet pålydende kr 950 000,-. Et eventuelt tilskudd bes
overført til konto nummer 4910.12.93571, tilhørende Studenthuset City Scene AS.

OM SØKER
Studenthuset City Scene er Altas største utested og Finnmarks største helårsarrangør for
scenearrangement, med rundt 70 av disse på årlig basis. Hovedvekten av driften består av frivillighet,
med 100 aktive frivillige engasjert i ulike og varierte verv i løpet av året. Studenthuset City Scene AS
er eid og driver i lokaler eid av i sin helhet av Norges Arktiske Studentsamskipnad.
Primærmålgruppen vår er selvsagt studentene ved UIT, Campus Alta, og hovedaktivitetene legges
opp til og rundt studieåret. På grunn av vår posisjon som byens desidert største utested, er vi også en
viktig arena også for Altas befolkning for øvrig. Det gjør at vi også holder åpent om sommeren, og
særlig i og rundt juletider, som er en økonomisk viktig tid for oss selv om vi ikke har mulighet til å
frivillig drift.
Vi arrangerer som nevnt opp mot 70 scenearrangement inkludert konserter, revy og stand-up, 60
nattklubbkvelder, 40 quizkvelder og diverse andre arrangement som foredrag, seminarer og større
møter og konferanse. Vi er også samarbeidspartner med, og huser lokale festivaler som Alta Live,
Iskald Metalfest, Alta Sami Music Festival og Samisk Uke. I november 2017 og 2018 var vi en av
arnestedene for festivalen Spillnorsk som arrangeres fire steder rundt om i landet, med ambisjon om
å bli en nasjonal festival med arrangementer i hele landet etter mal fra Danmark, der tilsvarende
arrangement er landets aller største festival og kulturhappening. Vi ble plukket ut til dette på
bakgrunn av vår kompetanse til å arrangere gode konserter og andre scenearrangement, og etter
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gjennomføringen i 2017 har vi blitt brukt som et positivt eksempel på hvordan det kan gjennomføres
i resten av landet. Vi er med igjen når det skal arrangeres ny runde med Spill Norsk i 2020
Studenthuset City Scene har siden oppstarten vært nominert til prisen «Årets Helårsarrangør» og
blitt kåret til Norges mest sexy konsertscene av NRK P3. Studenthuset er en helt naturlig plass for de
som vil skape aktivitet i Alta eller større mediehus som vil møte en yngre målgruppe. Tvproduksjoner som Ramm og Tørnqvist redder Norge og Line dater Norge er blant de produksjonene
som har besøkt oss og benyttet seg av våre lokaler og tjenester. Det siste året har også lokale
mediehus brukt oss til live debatt og valgsendinger.
Grunnkonseptet vårt for Studenthuset består av å være spisested mellom 11 og 20 på hverdager med
betalte ansatte, og ha frivillig drift etter kl 20 på kveldstid, samt åpen på kveldstid fredag og lørdag.
Vi har da forskjellige konsept som bingo, spillekvelder og sporadiske arrangement sammen med
samarbeidspartnere. På City Scene har vi åpent for quiz på onsdager, og nattklubb på fredag og
lørdag. Med 70 scenearrangement i året er det sjeldent vi har en uke uten at noe skjer, og
arrangementstilbudet for altastudentene er etter vårt syn veldig godt.

STUDENTHUSET CITYS ØKONOMISKE SITUASJON
Vår omsetning ligger på rundt 8 millioner, hvorav støttebeløpet er på litt over en million.
Studentparlamentet

625 000

UiT Norges arktiske universitet

300 000

Norges Arktiske Studentsamskipnad

150 000

Kulturrådet

75 000

Total

1 150 000

Samtidig har vi følgende kostnader til husleie, felleskostnader og oppvarming
Studenthuset City Scene AS - Oversikt kostnader lokaler
Studenthuset
360 000

City
Scene
797 000

94 500

94 500

189 000

Felleskostnader

107 000

107 000

214 000

SUM

561 500

998 500

Husleie
Oppvarming

Herav dekket av samskipnaden

Kontor
33 000

33 000

Totalt
1 190 000

1 593 000
-500 000

Rest

1 093 000

De øvrige 7/8 av vår omsetning kommer fra salg av mat og drikke, utleie og billettinntekter.
Studentsamskipnaden stiller inntil videre fri husleie i studenthuslokalene oppe, men fortsatt har vi
husleieutgifter på nærmere 1 million kr hvert år, slik at tilskudd fra Studentparlamentet,
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Universitetet i Tromsø og Samskipnaden vil være prekær i vår videre drift. Vi jobber opp mot UiT og
Samskipnaden for å sikre like støttevilkår for husleie som det er for andre studenthus rundt om i
landet.
Etter flere år med negative resultater lyktes vi i å gjøre en økonomisk omstilling og levere overskudd i
2018. Siden ingen driftsår er lik i vår bransje er ikke dette noen garanti for at det samme skal
forekomme i 2019 eller 2020, og vi justerer derfor vår drift konstant for å ikke bruke penger
unødvendig. Samtidig er det begrenset hva vi kan kutte uten å gripe inn i grunnkonseptet vårt med
de åpningstider og arrangement som vi har per i dag, fordi vi per i dag er avhengig av ansatte for å
lede det frivillige arbeidet. Vi er 3 fulltidsansatte, daglig leder, baransvarlig og
produsent(arrangementsansvarlig) som leder alt det frivillige arbeidet i tillegg til øvrige
arbeidsoppgaver som hører til driften av et studenthus. Våre frivillige ledere er organisert som
skiftledere fordi studentene i Alta dessverre er for avhengige av å ha en deltidsjobb til at det lar seg
gjøre for de å ta på seg et mer tidkrevende verv, og for å sikre en kontinuitet i velferdstilbudet og
driften av huset er det ansatte som har det overordnede ansvaret og ledelse av frivillige. Det gjør at
vi har høye lønnskostnader knyttet til vår drift, og skal vi kutte i disse innskrenker dette
studentvelferden vi kan tilby. De 3 ansatte gjør samme jobben som 15-20 stk frivillige ledere gjør på
andre sammenlignbare studenthus.

Som følge av våre økonomiske utfordringer gjør vi flere ting som ligger utenfor det å være et
studenthus. Deriblant servering lunsjbuffet til 50-70 stk fra bedriftene i Kunnskapsparken hver
ukedag og utleie til barnebursdager på City Scene. Dette gjør vi for å hente ut det inntektspotensialet
som ligger i og rundt vår daglige drift. Til neste år ser vi på muligheten for å ha laser tag eller minigolf
på City Scene i sommersesongen for å bruke lokalene i en periode der øvrig drift er begrenset.

HVORFOR STØTTE STUDENTHUSET CITY SCENE
Studenthuset City Scene er det største velferdstilbudet til studenter i Alta med unntak av
studentboligene. Vi er tilstede for studentene minst 6 dager i uka med et fast tilholdssted.
Ved å ha et daglig tilbud som det trengs ansatte for å drive medfører det vesentlig økonomisk risiko.
Bredden av studenttilbud er ikke alt for stor i Alta, og det er dermed viktig at vi får nok støtte til å
opprettholde vår status som samlingsted for studentene. Det er derfor vi både søker om økt tilskudd,
og samtidig påpeker behovet for husleiedekning for City Scene.
Vi har siden 2015 jobbet hardt med å øke tilbudet til altastudentene, og har opplevd at mange
studenter gjennom frivillighet har bidratt til dette. I 2019 ser vi dessverre at antallet frivillige synker,
og så godt som samtlige som enten gir seg eller ikke melder seg frivillige på forespørsel oppgir at de
ikke har tid ved siden av deltidsjobb og studier. I høst er trenden spesielt fremtredende blant
utvekslingsstudenter. Basert på tidligere tilbakemeldinger fra studenter som har vært frivillige
tidligere, er det grunn til å anta at dette både vil påvirke ensomheten blant studentene og trivsel i
studietida. Ikke bare fordi færre er frivillige, men også fordi færre frivillige fører til mindre aktivitet.
Skal vi klare å opprettholde tilsvarende tilbud er vi avhengige av økt ekstern støtte.
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Studenthuset City Scene er en viktig brikke i å gjøre Alta enda mer attraktiv som studentby både for
norske og utenlandske studenter. Hele 40% av omsetningen vår er salg med studentrabatt eller
frivilligrabatt, noe som viser hvor sterkt vi står blant studentene samtidig som det viser at vi er et
attraktivt sted for den øvrige befolkningen. Det gjør at vi tjener nok penger til å tilby enda flere
attraktive arrangement for studenter enn det som er naturlig ut fra størrelsen på campus.
Vi håper Studentparlamentet ser verdien av å ha et sterkt og vitalt studenthus i Alta, og aktivt støtter
vår drift med de omsøkte midler slik at vi kan opprettholde og videreutvikle vårt tilbud til studentene
i Alta. Det er vel verdt å påpeke at vi med unntak av 2017 aldri har hatt et underskudd som har vært
større enn husleiekostnadene våre, og dette er viktig å ha med seg når våre resultater sammenlignes
med andre studenthus. Altså ville vår drift med stor sannsynlighet gått med overskudd om vi hadde
hatt like vilkår som andre studenthus. Med særdeles høye faste kostnader, er behovet for støtte fra
blant andre Studentparlamentet prekært for vår videre drift, og for at vi skal kunne fortsette å gi
studentene i Alta den best mulige samlingsplassen som mulig, det være seg som møteplass,
cafe/pub, eller som aktivitets- og møtelokaler for mindre studentforeninger med tilknytning til
Campus Alta.
Det er også greit å påpeke at vi utøver et tilbud til alle studenter som sogner til Campus Alta, både de
som er daglig på campus og de som har samlinger. Søkesummen anser vi som representativt for den
studentmassen som benytter seg av tilbudet, og samtidig er det en nøktern sum sett opp mot den
drifta vi har, det velferdsoppdraget vi skal utføre og de investeringene som skal gjennomføres
fremover.

STUDENTHUSET CITY SCENE 2020
Vi søker ikke bare om støtte for å bevare det velferdstilbudet vi har, men også for å bygge
velferdstilbudet videre.
Vi ønsker å kunne lønne gruppeledere o.l. hos oss som er ildsjeler og vil skape et enda bedre
studenthus. Mange studenter vil bruke tid på å være ildsjeler for studentvelferd, men dårlig
studiefinansiering og ønske om å prestere på skolen hindrer dem i å prioritere dette. Idealismen
taper kampen mot realitetene.
Studenthuset City Scene vil at studentildsjelene skal stå for rekruttering, utvikling og ikke minst drift
av huset i så stor grad som mulig, med administrasjonen som veiledere, kontinuitetsbærere og
bistand i møte med utfordringer. Våre gruppeledere er en del av studentmiljøet og blir med det noen
de fleste studenter kan relatere seg til. De vil ha en rekkevidde for å nå studenter, ensomme og de
mere sosiale, som gjør at vi kan lykkes med å integrere flere i vårt studenthus. Å være en del av
studenthuset gir mulighet til å bygge gode nettverk og grobunn for gode vennskap, noe som er
vesentlig for å forebygge ensomhet blant studenter. Å engasjere studentene selv i
ensomhetsbekjempelsen er den beste forebyggingen man kan gjøre, og det finnes et uutnyttet
potensiale for dette i vårt studenthus. Vi tror i tillegg at dette garantert vil øke studentenes følelse av
tilhørighet til studenthuset, som igjen vil bidra positivt på alle områder for studenthuset som
velferdstilbud. Med støtte fra parlamentet tilsvarende søknadssummen og dekning av husleie for City
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Scene fra andre vil vi være godt rustet til å gjøre en slik satsing som nevnt over, mens
søknadssummen alene kun vil finansiere det som i dag er velferdstilbudet på Studenthuset City
Scene.
Planleggingen av 2020 er allerede godt i gang, men vi har dessverre ingenting å publisere offentlig.
Derfor følger det ikke med eget program for 2019 til søknaden.
Ettersom vårt budsjett følger kalenderåret, har vi ikke begynt arbeidet med budsjett for 2019. Dette
er en prosess som normalt gjøres i oktober, med styrevedtak i november. Vi ettersender selvfølgelig
dette dersom det er ønskelig.
Det er ikke naturlig å sammenligne våre søknadssummer med det vi har søkt om eller fått tildelt
tidligere år. Selv om vi er samme organisasjon som tidligere har vi nå et langt høyere aktivitetsnivå,
og behovet for støttemidler øker både grunnet husleie, lønns- og prisvekst og ikke minst det at vi
fortsatt skal ha attraktive arrangementer som er forsvarlig for studentenes begrensede økonomi.
Likevel forstår vi at det er mange organisasjoner som skal få sin del av kaka, og vi søker derfor ikke
om mer enn vi absolutt har behov for, selv om vi kunne laget enorme mengder studentvelferd om vi
fikk et tilskudd på en million eller mer. Vi håper at fremtiden byr på bedre husleievilkår og økt støtte
fra UiT, slik at vi ikke er like avhengige av store driftstilskudd fra Studentparlamentet.
Vennligst ta kontakt dersom det er noen spørsmål eller eventuelle mangler, så skal vi ettersende det
dere måtte ønske av dokumentasjon.

Med vennlig hilsen
Jonas Bertelsen Apeland
Daglig leder, Studenthuset City Scene AS
mobil: 47656222
e-post: jonas@studenthusetcity.no
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VEDLEGG 1
Oversikt over aktiviteter i foregående periode (se også vedlagt arrangementsoversikt).

STUDENTHUSET CITY SCENE I 2019
Konserter og aktivitet
Aktivitetsnivået på konserter og andre arrangement har stått til forventningene. Vi har opprettholdt
et godt tilbud, samtidig som vi stort sett har klart å holde oss rammene pr arrangement. Programmet
har variert veldig, som vedlegget med konsert og arrangementsprogram viser. Samtidig har vi også et
program som i stor grad har funnet plass til lokale og regionale band og artister, både med egne
kvelder, og som support for mer etablerte navn.
Bingo og Quiz
Hver onsdag kveld i studieåret har vi holdt quiz, et svært populært tilbud (de første rundene så langt
dette semesteret har sett mellom 70 og 130 deltakere). Quiz på onsdagskveldene er et hellig tilbud,
og vi holder oss, så langt det lar seg gjøre, for gode til å arrangere noe som kan gå på bekostning av
dette.
Normalt sett opplever vi at starten av hvert semester er de travleste quizkveldene, mens det naturlig
nok dabber av noe når det nærmer seg semesterslutt og eksamenstid. Det fortrinnet vi har er at vi da
vil kunne flytte quiz fra City Scene til Studenthuset, og fortsette å sørge for at quiz-kveldene
fortsetter å ha den intime og trivelige stemningen, som er en del av nøkkelkriteriene til kvelden.
Torsdager varierer vi mellom spillkvelder, bingo og vanlig åpent.
Generell drift
Lørdagskveldene og nattklubb er noe av det vi kan definere som generell/kommersiell drift. Vi er
byens største utested, og fungerer som nattklubb hver lørdagskveld. Dette er et viktig tilbud, både
for oss, og publikum i Alta for øvrig.
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Vedlegg 2

STUDENTHUSET CITY SCENE I 2020
Konserter og aktivitet
Konsertprogrammet er ikke klart, men vi satser på å ha like stor aktivitet i 2020 som i 2019. Vi ser
også for oss å fylle programmet med scenearrangement som ikke naturlig skal arrangeres i Alta
Kultursal, slik som stand-up, show og revyer.
Totalt satser vi på 50-70 scenearrangement, som er det nivået vi har normalisert oss på de siste
årene. Av dette satser vi på 5-10 utsolgte arrangement.
Studentkro & Quiz
Hver onsdag kveld i studieåret avholder vi quiz, og vi kommer til å kjøre bingo annenhver torsdag.
Totalt rundt 70 arrangementer med disse
Generell drift
Lørdagskveldene og nattklubb er noe av det vi kan definere som generell/kommersiell drift. Vi er
byens største utested, og fungerer som nattklubb hver lørdagskveld og enkelte fredager med mye
folk i byen. En gang i måneden lager vi temafester slik som Halloween og 90’s party.
Videre kjører vi matservering og pub på studenthuset hver dag, med åpningstid fra 11 til
skjenkestopp.
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Vedlegg 3 – Budsjett 2019
Da vi ikke har begynt med budsjett for 2020 legger vi ved budsjett for inneværende periode da dette
har vært ønsket tidligere år.

Studenthuset City Scene
Omsetning
Andre driftsinntekter
Utleie lokaler
Utleie teknisk personell
Semesteravgift
Tilskudd fra UIT
Tilskudd fra samskipnaden
Tilskudd fra andre
SUM inntekter
Varekost
Varekostnad i % av omsetningen
Personalkostnader
Personalkostnader i % av oms.
Netto kostnader artister
Kostnader lokaler
Avskrivninger
Andre kostnader
Finansposter
Resultat

Studenthuset City Scene AS
Nøkkelstien 18
9510 Alta

Budsjett
2019
-6 535 000
-88 000
-80 000
0
-625 000
-400 000
-150 000
-170 000
-8 048 000
2 491 000
38 %
2 979 002
37 %
140 000
930 000
62 000
1 443 000
30 000
27 000
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KONSERT OG ARRANGEMENTSPROGRAM 2019
FEBRUAR
03-09 feb - Sami music week og Sami music awards
16. feb – The Late Great
21-23. feb – Iskald (Metall festival)

- City Scene
-Studenthuset
-City Scene

MARS
01. mars – Black Debbath
16. mars – Vidar Villa
23. mars – Senjahopen
29. mars – Russerevy
30.mars – Svømmebasseng

-City Scene
-City Scene
-City Scene
-City Scene
-Studenthuset

APRIL
06. april – Silent Disco
13. april – The Moonshiners Project
26. april – Vidar Vang
26-27 april – Ting Skjer (Regionalt russetreff)
 Rolfa
 Juur
 Tix
 El Papi

-City Scene
-Studenthuset
-Studenthuset
-City Scene

MAI
04. mai – ELG+ Scene Finnmark
08. mai – Hyllest til Ivar Thomassen+ Scene Finnmark
11. mai – Phandrom og Northquake

-City Scene
-City Scene
-Studenthuset

MAI
01. juni- Liverbirds Alta – CL Finale
01. juni- RCKPRTY PRESENTS: Triple Trouble

-City Scene
-Studenthuset

AUGUST
03. aug –
Prosjekt Z
16-17. aug – Alta Live – 5 konserter
23. aug –
Pom Poko
24. aug –
Club 20: Neonparty

-City Scene
-City Scene
-City Scene
-City Scene

SEPTEMBER
13. sep –Feleth Metallgalla
06. sep – Club 18 presents: Groove Coverage
20. sep – Blått & Rått

-City Scene
-City Scene
-City Scene

27. sep – Club 18: Neonparty
27. sep – Du skal flire mye

CityScene
CityScene

OKTOBER
05. okt – Kristian Kristensen
11. okt – Guru Josh Project
18. okt – JulietNorth
19. okt – Thomas Leikvoll
25. okt – Viktor Wilhelmsen
26. okt – Audioland Konsert Samisk språkuke

-City Scene
-City Scene
-City Scene
-City Scene
-City Scene
-City Scene

NOVEMBER
7. nov – Jubileumskonserter Samskipnaden
16. nov – RckPrty: Blomst
22. nov – Club 18 presents: Tidenes villeste ex-russefest
23. nov – Keiino

-City Scene
-Studenthuset
-City Scene
-City Scene

DESEMBER
06. des – Resirkulert(?)
13. des – Damage inc. Vs Bad Medicine(?)
20. des – Hyllest til norsk rock
21.des - Førjulzfesten
27. des – Tix
28. des – Romjulsrocken

-City Scene
-City Scene
-City Scene
- City Scene
-City Scene
-City Scene

DebutUKA
v/ Maren Irene Gåre Bakkevoll
Hovedgården ‐ Universitetet i Tromsø,
9037 Tromsø
Rom 2.138
Studentparlamentet
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø

Søknad om driftsmidler for DebutUKA
DebutUKA er det største arrangement for studenter ved UiT campus Tromsø. Hvert år ta vi
imot alle nye studenter og organisere mange tusen frivillige. Vi søker om 250 000 NOK fra
Studentparlamentets semesteravgiftsutvalg.
I år har vi hatt et ekstra fokus på å arrangere ting hvor alkohol ikke står i sentrum etter
tilbakemelding fra studenter. Undersøkelser viser at de som ikke deltar under debutuka
sliter med å få seg venner i løpet av studietiden, derfor er det veldig viktig å prioritere en
god og inkluderende introduksjons uke for nye studenter.
Vi har hatt en svært vanskelig situasjon med at det gamle styret ikke har fulgt opp sine
forpliktelser. Derfor har vi ikke regnskap eller budsjett. Vi jobber med å få på plass et
regnskap for 2018 og vil ettersende det så snart det er på plass. Driv har og økt leien for oss i
DebutUKA som gjør at vi er enda mer avhengig av en stor støtte fra semesteravgiften.
Hvordan DebutUKA 2020 blir å se ut er opp til årsmøte i høst og det nye styret. Derfor er det
vanskelig å si konkret hva man kan forvente av aktivitet i tiden fremover, bortsett fra
årsmøte som vil bli holdt i løpet av høsten.

Aktivitet under DebutUKA 2019:

4

SEP

Åpen øvelse med Ompagniet
Aug 21 - Sep 4 · 41 guests

29

Åpen øving med Det Norske
Mannskor av 1995

AUG

27

Åpen Trening Senior ‐
Studentlivdagan 2019

AUG

24

DebutUKA 2019: Tropenatt/ Driv

24

Debutuketurnering ‐ Volleyball 2019

AUG

AUG

Aug 22 - Aug 29 · 46 guests

Aug 21 - Aug 27 · 34 guests
Sat 11 PM · by DebutUKA i Tromsø
Sat 10 AM · 450 guests

Studentsamfunnet
Driv
Tromsø
Universitetsvegen 29,
9019 Tromsø, Norge
B A Løvolds veg 12,
9022 Krokelvdalen,
Norge
Studentsamfunnet
Driv
Tromsø
TSI Volleyball
Tromsø

AUG

24

AUG

23

AUG

23

Konkurranse AktivCampus: Grilling i
Bukta
Aug 12 - Aug 25 · by Samskipnaden - Campus
Tromsø

23 Aug TGIF for danseklubber i
DansensHus ‐World Beats‐
Fri 9 PM · 55 guests

DebutUKA 2019: Stand‐up / Driv
Fri 7 PM · 5 friends went

AUG

23

DebutUKA 2019: Brettspillkveld /
Driv

AUG

22

Tromsø International Worship
Choir//Open rehearsal // Pizza

AUG

22

Aug 16 - Aug 23 · by DebutUKA i Tromsø

Thu 7:30 PM · 96 guests

Juridisk startpakke
Thu 7 PM · 5 friends went

22

Free PIZZA & doc @Studentlivdagan
2019

AUG

22

Feministisk studentlivdag: Tromsø

AUG

22

AUG

AUG
AUG

21
21

AUG

21

AUG

21

AUG
AUG

21
21

Thu 6 PM · 2 friends went

Thu 5:30 PM · Ingrid Rabbe Larsen went

Aktiv sightseeing på Tromsøya med
TSI langrenn
Thu 4:30 PM · 114 guests

DebutUKA 2019: Paint'n Sip
Aug 20 - Aug 21 · 130 guests

8 ukers kurs Yoga & Juice ‐ oppstart
21. aug
Wed 7 PM · 172 guests

Free classes ‐ Salsa & Latin Dance‐
with former world champions
Aug 21 - Aug 23 · Shared to Hva skjer i
Tromsø?

Åpen øvelse med Tromsø
Akademiske kvinnekor 21.08
Infomøte med gratis pizza!
Wed 4:30 PM · 2 friends went

Hva skal stå i avisa? –
Redaksjonsmøte for alle
Wed 4:15 PM · 3 friends went

21

Studentlivdagan

AUG

21

Tromsø Lindy Hop at StudEXPO

21

StudEXPO 2019

20
AUG20

AUG

AUG

20

DanceLab
Tromsø
Studentsamfunnet
Driv
Tromsø
Studentsamfunnet
Driv
Tromsø
Tromsø domkirke
Tromsø
Studentsamfunnet
Driv
Tromsø
Nedre Lysthus
Tromsø
Stortorget, 9008
Tromsø, Norge
Kraft Sportssenter
Tromsø
Amtmandens
Tromsø
DanceLab
Tromsø
DanceLab
Tromsø

Driv

Wed 6 PM · 35 guests

AUG

AUG

Telegrafbukta
Tromsø

Aug 21 - Aug 22 · 7 friends went
Wed 11 AM · 23 guests
Wed 11 AM · 27 friends went

DebutUKA 2019: Amazing Race
Tue 7 PM · 6 friends went

DebutUKA 2019: Lysløypa
Tue 6 PM · 9 friends went

DebutUKA 2019: Foredrag; Magnus
Ingebrigtsen
Tue 12:15 PM · 2 friends went

Kraft Sportssenter
Tromsø
Midnattsolposten Nord-Norges
studentavis
Tromsø
Samskipnaden Campus Tromsø
Tromsø
Tromsø Lindy
Hoppers
Tromsø
Samskipnaden Campus Tromsø
Tromsø
Stortorget, 9008
Tromsø, Norge
Stortorget, 9008
Tromsø, Norge
UiT Norges
arktiske
universitet
Tromsø

AUG

AUG

19

NRK og DebutUKA 2019 inviterer
til «Gratis Øl» og debatt

19

8 ukers kurs Flying Yoga & Juice ‐
oppstart 19 aug

19

Gratis prøvetimer Pole Fitness (19‐
23 August )

19

Free dance classes (30 different)
19.‐23. aug at DanceLab

AUG

AUG

AUG

AUG

19
19

AUG

18

AUG

18

AUG

18

Mon 7:30 PM · 41 friends went

Mon 7 PM · 81 guests

Aug 19 - Aug 23 · 3 friends went

Aug 19 - Aug 23 · 2 friends went

Gratis uke Barn & Ungdom
dansekurs (fra 3‐16 år) 19.‐23. aug
Aug 19 - Aug 22 · Shared to Hva skjer i
Tromsø?

TSI aktivitetsdag med gratis
grillmat
Mon 2 PM · 2 friends went

TIL‐Lillestrøm

Sun 6 PM · 6 friends went

DebutUKA 2019: Strikkekveld /
Driv
Sun 6 PM · 6 friends went

Topptur til Tromsdalstinden
Sun 11 AM · Oline Eikeland went

17

DebutUKA 2019: Jadudah + Neon
Apartments / Driv

AUG

17

Debutuka 2019: Beerpong‐
turnering / Driv

AUG

16

AUG

Sat 8 PM · 16 friends went

Sat 6 PM · by DebutUKA i Tromsø

DebutUKA: stolleken
Fri 8 PM · by DebutUKA i Tromsø

AUG

16

Debutuka 2019: Gratis minikonsert
med Jadudah i Teorifagskafeen

AUG

15

DebutUKA 2019: Kjartan Lauritzen
/ Driv / Utsolgt

15

Gratis førpremiere med DebutUKA
2019 og Aurora Kino: Good Boys

14

DebutUKA 2019: Monsterquiz /
Driv

AUG

14

Innebandyturnering ‐ DebutUKA
2019

AUG

14

DebutUKA 2019: Gratis
salsakurs/Driv

13

DebutUKA 2019: Twister‐mesterskap
/ Driv

13

Debutuka og Tromsø
Folkekjøkken/People's Kitchen
Tromsø

AUG

AUG

AUG

AUG

Fri 2 PM · 3 friends went

Thu 8 PM · 21 friends went

Thu 6 PM · by DebutUKA i Tromsø

Wed 6 PM · 3 friends went

Wed 4 PM · 103 guests

Wed 3 PM · 164 guests

Studentsamfunnet
Driv
Tromsø
DanceLab
Tromsø
DanceLab
Tromsø
DanceLab
Tromsø
DanceLab
Tromsø
Kraft Sportssenter
Tromsø
Alfheim Stadion
Tromsø
Studentsamfunnet
Driv
Tromsø
TSI Fjellgruppa
Tromsø
Studentsamfunnet
Driv
Tromsø
Tromsø, Norway
Tromsø
Studentsamfunnet
Driv
Tromsø
Tromsø, Norway
Tromsø
Studentsamfunnet
Driv
Tromsø
Aurora kino Fokus
Tromsø
Studentsamfunnet
Driv
Tromsø
Kraft Sportssenter
Tromsø
Studentsamfunnet
Driv
Tromsø

Tue 8 PM · by DebutUKA i Tromsø

Studentsamfunnet
Driv
Tromsø

Tue 3 PM · 2 friends went

Academy of Arts, UiT
The Arctic University
of Norway
Tromsø

AUG

AUG

12
12

AUG

12

AUG

11

AUG

11

DebutUKA 2019: Åpningsfest / Driv
Mon 9 PM · 5 friends went

Gratis drop‐in kurs i Argentinsk
Tango for studenter
Aug 12 - Aug 19 · Wiktoria Masłowska went

DebutUKA 2019: Fadderfrokost
Mon 7 AM · 2 friends went

DebutUKA 2019: Fadder Kick‐Off /
Driv
Sun 7 PM · 15 friends went

Frivilligmøte

Aug 9 - Aug 11 · 61 guests

Studentsamfunnet
Driv
Tromsø
Habibi, Tromsø.
Dansestudio - kurs og
utleie
Tromsø
Bazinga
Tromsø
Studentsamfunnet
Driv
Tromsø
Studentsamfunnet Driv
Tromsø

Fadder Finnmark

Søknad om semesteravgiftmidler

Fadder Finnmark
v/leder Kevin Pham
Follumsvei 39
9510 ALTA

STUDENTPARLAMENTET
v/Velferdsansvarlig
Teorifagbygget
9037 TROMSØ

SØKNAD TIL STUDENTPARLAMENTET ANGÅENDE
SEMESTERAVGIFTSMIDLER TIL FADDER FINNMARK
Fadder Finnmark viser til mailen om å søke semesteravgiftsmidler for 2020, og søker med
dette om kr. 100.000 fra Studentparlamentet. Dette kan eventuelt overføres til følgende
kontonummer: 1503.60.39652

Om Fadder Finnmark:
Fadder Finnmark er registrert i Brønnøysundregisteret med organisasjonsnummeret; 914
933 137, og vi ble dannet 26.11.14 etter anmodning fra både universitetet og samskipnaden.
Vårt primære virke er å arrangere fadderuke i begynnelsen av vært studieår. Fadderukene
er også viktig å for å minske ensomheten blant studenter siden-, en av fire studenter føler
seg ensomme i studietiden ifølge Norsk studentorganisasjon (NSO). Så for å forebygge
ensomhet kan fadderukene være med på å forhindre ensomheten ved å kunne legge til rette
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for å skape nye vennskap og relasjoner. Fadderuken legger høyt fokus på å kunne nå ut til de fleste
studentene, dette ved å lage et program som kan falle i smak hos de fleste.

Fadderstyret
Fadderstyret består av frivillige studenter, som har lyst til å sette sammen en fadderuke for å kunne
ønske de nye studentene velkommen til Alta. Styret består av; Faddersjef, nestleder,
aktivitetsansvarlig, transportansvarlig, økonomiansvarlig og internasjonaltansvarlig.
I nåværende periode frem til årsmøtet som avholdes i november har følgende
sittet i styret;
Leder: Kevin Pham
Nestleder:
Aktivitetsansvarlig: Sondre Solemdal og Trygve Karlsen
Transsportansvarlig: Martine Listhaug
Internasjonaltansvarlig: Martyna Banaszek
Økonomiansvarlig: Mattis Christiansen

Formål og årets aktiviteter:
Formålet til organisasjonen er å arrangere og gjennomføre en bli-kjent uke, også kjent som
fadderuke for de nye studentene som kommer til Alta. Styret har i fellesskap med frivillige
faddere ansvar for å sette opp et program som kan overholdes av budsjettet, og som skal
sosialisere nye studenter. På årets program sto blant annet dette på programmet:


Early-birds, der de studentene som kommer tidlig til studiestedet kan møtes og være

sosiale med faddere og andre studenter


Alta Live - som er en populær musikkfestival i Alta



Rebusløp



Karokekveld
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Guidet busstur i Alta



Konsert med Pom Poko



Fjelltur til Komsatoppen



Barnedisco for studentene som har barn, hvor vi hadde samarbeid med Nyland
Studentbarnehage



Bowling



Speedfriending



Neon-party



Studentbingo



Quiz

Vi hadde et møte der vi inkluderte alle fadderne, for å høre hva slags arrangement de ønsket
å ha, og hva de eventuelt savnet i fadderuken når de var nye selv. Dette var en god idé, da
flere hadde mange gode forslag og tanker, så på slutten hadde vi avstemning på hvilke
arrangement vi skulle ha og ikke. Det å inkludere alle de frivillige fadderne, hjalp oss for å få
til et bedre samarbeid med dem, og flere tanker og forslag fra de hjalp oss for å kunne sette
opp et program som kunne falle i smak hos de fleste.
Fadderuken i år har vært en stor suksess, med kjempe godt oppmøte av ca. 100 nye
studenter ved hvert arrangement. Takket være faddere har vi hatt muligheten til å kunne
organisere fadderuken på en ordentlig måte. Fadder Finnmark har lagt rette til for at de nye
studentene skulle kunne skape nye vennskap og relasjoner, som gjør at studiehverdagen blir
enklere for alle studentene. Fadderuken er et godt utgangspunkt for å kunne legge
grunnlaget for studentmiljøet videre i studiene, og i år har alle de nye studentene virket godt
fornøyde, og vi ser i etterkant av fadderuken at mange er sosiale og har funnet
vennegjengen sin.

I år hadde vi stort fokus på å kunne ha valgfrie alternativer når det gjelder det å nyte alkohol
3
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eller ikke. I Alta så har vi to store telt som er møteplassen vår under fadderukene, der vi
pynter teltene og får litt festivalstemning. Vi fyrer opp grillen noen dager i uken, så folk har mulighet
for å kunne grille, og Samskipnaden stiller med quiz og grillmat en dag, og fadderstyret stiller
med grillmat en dag. Vi fikk, i samarbeid med Ansvarsfull, en vanndispenser og hadde dermed vann
tilgjengelig hele tiden også. Vi informerte fadderne og de nye studentene om at drikkepress ikke var
greit, og at de kunne velge selv hva de ville gjøre under fadderuka.
Studentene i Hammerfest arrangerte sin egen fadderuke i Hammerfest.

Prøveprosjekt; Edrufaddere og fadderstyret
I år fikk fadderne pålagt hver sine oppgaver under fadderuka, som ansvar for teltet og
rydding/stenging av teltet til avtalt klokkeslett og sende de som ville bort på Studenthuset City Scene,
dette ble gjort sammen med to stykker fra styret. Når arbeidsoppgavene var utført, kunne fadderne
selv velge hva de ville gjøre resten av kvelden, mens de fra fadderstyret hadde edruvakt hele
kvelden. Alle fadderne hadde også egne edrudager i løpet av fadderuka. Dette var veldig nyttig, da
det er greit at de fra fadderstyret har ansvar på alle arrangementene på Studenthuset City Scene, og
hvis det skulle skje noe så var de to kontaktpersonen den kvelden. Stengetidene på teltet var 21:30
på hverdagene grunnet støy for naboer og lignende, og klokken 23:00 i helgene. Dette funket greit
for både fadderstyret og fadderne, så vi håper at dette videreføres til neste år og i tiden framover.

Forklaring til enkelte budsjettposter

1. Materiell

45 000,-

Grunnet økningen av studenter som ønsker å ta del i fadderorganisasjonen er det behov
for en større utgiftspost til klær og trykking av disse.

2. Kulturell Booking

95 000,-

Denne posten er høy men med god grunn. Vi ønsker at så mange som mulig skal få delta i fadderuken
og føle seg inkludert, i mange år har Aronnes rocken/ Alta live vært sentralt for at nye studenter skal
føle samhold og stifte nye bekjentskaper i Alta. Vi vil gjerne bruke en del av semesteravgiftsstøtten til
å kjøpe billetter til nye studenter, slik at alle kan få lov til å delta. Ikke alle har råd til å kjøpe billetter
noe som kan gjøre at noen føler de ikke får delta på alt sammen med andre. De resterende 35000 vil
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gå til annen kulturell booking, der en mulighet er et lokalband som kan spille på city scene, dette vil
hjelpe til at studentene får høre om hva lokalmiljøet har å by på og vil å være godt for fellesskapet.
Grunnen til at beløpet var så lite i år kontra tidligere år var usikkerhet rundt artist bookingen, Alta live
billetter vil gi et sikrere grunnlag til neste år.

3. Leiebil

31 000,-

Vi ønsker at kommende styre skal leie inn to biler for å sikre effektiv transport og en bedre mulighet
for rullering av arbeidsoppgaver innad i deres transportgruppe. Henting på flyplassen er et tilbud vi
tilbyr, da kollektiv transporten i Alta kan være usikker. Grunnen til at denne posten var så lav i år var
grunnet vår transportsjef som hadde en spesiell mulighet for booking av biler som ikke kan forventes
av senere transport ansvarlige. Bilene vi booket var og mindre enn tidligere år grunnet høy
etterspørsel på daværende tidspunkt. 28000 kr er ment for leie av bil og vi har beregnet 3000 kr i
drivstoffutgifter.

4. Reiseutgifter

12 000,-

Reiseutgiftene Fadder Finnmark har er flybilletter og eventuelt transport for artistene som kommer
opp, det koster en del å få artistene så langt nord.
Drivstoffet til leiebilene går også fra denne posten.
Andre reiser som vi må gjennomføre det kommende året vil også gå fra denne posten. I år dro
fadderstyret til Bardufoss i et samarbeid med Ansvarsfull for å lære mer om hvordan vi kunne lage en
fadderuke med et alkoholfokusfritt tema.

5. Aktivitetsutgifter

15 500,-

Annen aktivitet er budsjettert inn slik at vi kan gi økonomisk spillerom for kommende
styre til å skreddersy neste periode slik de ønsker.

6. Midler til Hammerfest 20 000,Vi ønsker å styrke Fadderordningen i Hammerfest ved å gi dem et større økonomisk
spillerom, slik at campustilbudet der vil kunne bli enda bedre. I år fikk det 20.000 kroner for
å kunne gjennomføre fadderuke der.

7. Sosiale utgifter

11 000,-

Under fadderuken har vi pizza og filmkveld, som er et av de mest populære arrangementene vi har i
løpet av uken. Her går det mye pizza og brus, i år hadde vi ca 50 pizzaer fra Peppes pizza.
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Etter endt fadderuke, ønsker vi å ha en sosial kveld for alle de som har stilt opp som faddere, der vi
sponser mat og har en fin kveld sammen. Dette som en takk for at alle ville stille opp som faddere, og
for den fantastiske jobben de gjorde under fadderukene.

8. Diverse utgifter

8000,-

Under årets fadderuker hadde vi et sterkt fokus på et alkoholfritt alternativ for alle som
deltok på våre arrangementer. Styret føler at dette må ivaretas under neste periode også
for å inkludere alle som måtte ønske å delta. Det kommer mange uforutsette innkjøp
som må gjøres under planlegging og gjennomføring av arrangementene. Av erfaring vet
vi at denne posten trenger å være så høy

Valg av nytt fadderstyre:
Årsmøte for valg av nytt fadderstyret vil bli avholdt 1. november 2019, der vi velger nye
studenter til alle vervene. Dette blir gjort tidlig, slik at det nye styret kan være med på
semesteravgifts-fordelingen.

Legger til at budsjettet vedlagt er tentativt, og at regnskapet sendes over så fort det er
ferdigstilt.
For spørsmål eller annet kontakt Kevin Pham på følgende plattformer:
Mail: fadderstyret.alta@uit.no
Telefon: 41268626
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BUDSJETT REGNSKAP
Driftsinntekter
Driftstilskudd UiT
Driftstilskudd Studentparlamentet
Sponsormidler
Sum driftsinntekter
Utgifter
Materiell
Klær (+ trykk)
Kulturell booking
Booking av band og artister
Reiseutgifter og overnatting artister
Hospitality raider for artister
Leiebil
Leiebil
Aktivitetsutgifter
Rebusløp
Felles grilling
Mat fadderfest
Andre sosiale aktiviteter
Midler til Hammerfest
Fadderordningen i Hammerfest
Diverse utgifter
Bankomkostninger
Diverse utgifter
Sum utgifter
Resultat

Avstemming bankkonto:
Saldo i følge bankutskrift
Saldo i følge regnskap
Avvik

120 000
100 000

60 000
80 000

220 000

140 000

20 000
20 000
95 000
55 000
35 000
5 000
31 000
31 000
26 500
3 000
6 000
6 500
11 000
20 000
18 000
8 000
0
8 000
200 500
19 500

40 324
40 324
21 065
21 065
0
0
5 502
5 502
36 349
1 055
4 781
0
30 513
20 000
20 000
15 934
345
15 590
139 174
826

26 905
26 905
0

Regnskap Hammerfest
Inntekt:

20 000,-

Utgifter
Bowling
Premier
Transport/taxi
Mat – pizza. Taco og hamburger
Mat - frokost
DIV utstyr til vors og aktiviteter
T-skjorter for faddere
Leie av lokale - båtforening
Leie av isbjørnhall
Totalt

Sum
250,2530,1569,83,5436,1125,2120,41,2385,3050,1300,19 766,24,-

Penger igjen

233,76,-

BUDSJETT FADDER FINNMARK 2020
Driftsinntekter
Driftstilskudd UiT
Driftstilskudd Studentparlamentet
Sponsormidler
Sum driftsinntekter
Utgifter
Materiell
Klær (+ trykk)
Trykking av klær
Kulturell booking
kulturell inkludering
Alta live billetter
Reiseutgifter
reiseutgifter
Leiebil
Leiebil
Drivstoff leiebil
Aktivitetsutgifter
Rebusløp
Felles grilling
Mat fadderfest
Andre sosiale aktiviteter
Midler til Hammerfest
Fadderordningen i Hammerfest
Diverse utgifter
Diverse utgifter
Sum utgifter

120000
120000
240000

25000
20000
35000
60000
12000
28000
3000
3000
6000
6500
11000
20000
8000
237500

Resterende midler på konto

Pengene som er igjen på kontoen til fadderfinnmark vil brukes i løpet av høsten på mat til fadderfest og
utstyr som må handles inn til neste år. Beløpet som ligger inne er så høyt på grund av billigere biler enn
det som kan forventes å leie fra år til år, Leie av artist var og betydelig billigere enn tidligere år på grund
av usikkerhet rundt leie av artist, Dette gjorde at tilbudet ikke ble så bra som det kunne vært, som da er
grunnen til at vi heller vil fokusere på kulturelle innslag neste år som fokuserer på nærmiljøet og Alta
som f.eks. «Alta live». Fadderuken har behov for nye roll‐ups og bannere, nytt utstyr til teltet, nye leker
og generelt ting som kan skape godt samhold i og etter fadderuken. Dette vil gi et greit utgangspunkt for
neste års fadderuke så de kan slippe å handle disse tingene inn.

SØKNAD SEMESTERAVGIFTFORDELING
HØST 2019 STUDENTUKA I TROMSØ

SAMMENDRAG
StudentUKA20 (heretter kalt UKA20) søker herved om støtte fra Studentparlamentet i Tromsø.
Eventuell støtte vil brukes til å gi studentene to uker full av kulturelle arrangementer i Tromsø. Vi
ønsker å gjøre tilbudet tilgjengelig for alle, og i den sammenheng legge opp til en studentvennlig pris.
Studentuka søker herved om 200 000 kr i støtte.
Kontonummer: 4750 19 57727
Kortinnehaver: Runa Sulen Hovland. blir endret etter årsmøtet.
UKA19 er en kulturfestival for studentene og byens befolkning. Et av hovedmålene til UKA20 er å
arrangere Norges beste studentuke. UKA19 vil arrangere et bredt spekter av forskjellige
arrangementer som foredrag, konserter, turneringer, topptur, revy osv.
Profilen vår retter seg mot unge mennesker i alderen 18 – 35 år, men vi skal etterstrebe og avholde
konserter og arrangement som treffer de fleste alderssegment. UKA19 skal sørge for kulturelle
arrangement til ungdom under 18 år og barn.
StudentUKA20 skal arrangeres i midten av februar. Det vil være opp til nytt styre å fastsette dato
100%

INNLEDNING
Innledning
Ved Universitetet i Tromsø studerer det per dags dato over 10000 studenter. Byens studenter har
stor betydning for Tromsø, landsdelen og Norge. Universitetet er viktig for å utdanne kompetanse i
Nord-Norge. Universitetet har også stor betydning for Næringslivet og bidrar i stor grad til å gjøre
Tromsø til et attraktivt sted å bo. Universitetets omdømme, renommé påvirker universitetets evne til
å trekke til seg nye studenter er derfor vital for utviklingen av landsdelen generelt og Tromsø
spesielt.
Kultur er en essensiell del av studenttilværelsen. Et godt kulturelt tilbud ved siden av studiene er en
avgjørende faktor for at UIT skal være attraktivt for nye studenter. Student UKA har i 2015 og 2016
viste et stort potensiale til å bli en hjørnestein i Tromsøs kulturtilbud, og vi i UKA19 ønsker å fortsette
med å gi studentene et godt kulturtilbud. StudentUKA skal være en stor og aktivitetsskapende
festival som kan bli en viktig faktor for valg av studiested.
Kulturelt skal UKA20 skape en arena for lokale band og nye norske artister. UKA20 søker å presentere
det nyeste, ferskeste og mest spennende av norsk og utenlandsk musikk.

Formål og målsettinger:
UKA i Tromsø er organisert som en forening, hvor formålene er å: a) Arrangere Norges beste
studentuke.
b) Avholde en studentuke med et variert kulturelt tilbud som holder høy kvalitet.
Eventuelt overskudd benyttes i henhold til formål

I punkt a) og b) vektlegger StudentUKA i Tromsø ikke å bli størst, men vi skal være best. Med dette
menes, at vi skal ha en stor bredde på arrangementene slik at hele Tromsøs befolkning skal ha minst
et arrangement de har lyst å gå på. Dette væres om man liker konserter i forskjellige sjangere, er
interessert i idrett, bøker, debatter eller foredrag. Dette skal legge føringer på bookingprosessen og
UKA19 skal etterstrebe å nå dette målet.
Dette medfører at vi har som mål å:




Gjennomføre minimum et arrangement myntet spesielt på henholdsvis barn og ungdom
under 18 år.
50 % studenter på hvert arrangement,
Minimum 50 % oppslutning (av kapasiteten på lokalet) på alle arrangement

StudentUKA sine langsiktige mål er å:





Bidra til at Tromsø er en attraktiv studentby, og sørge for at UiT skal være et attraktivt
universitet.
Være en viktig ressurs for byens kulturliv gjennom utdannelse og kompetanseheving av
kulturarbeidere.
Sørge for en attraktiv arena for lokale artister i Nord-Norge.
Bidra til at Tromsø er en naturlig og attraktiv arena for ny norsk musikk

Målgruppe
StudentUKA er en festival laget av studenter for studenter og Tromsø befolkning. Profilen vår retter
seg mot unge mennesker i alderen 18 – 35 år, men vi skal etterstrebe og avholde konserter og
arrangement som treffer de fleste alderssegment. UKA19 skal også sørge for kulturelle arrangement
til ungdom under 18 år og barn.

HISTORIE
UKA ble første gang arrangert i 1983 og besto da hovedsakelig av en revy, men også med en rekke
andre mindre kulturelle innslag. UKA83 ble arrangert etter at det året før hadde blitt satt opp en revy
i anledningen Universitetet i Tromsøs 10 års jubileum. Etter denne revyen bestemte initiativtagerne
seg for å arrangere en studentuke også året etter. Dette ble dermed den første UKA i Tromsø.
Siden den gang har UKA blitt gjennomført hvert andre år, og har over tid utviklet seg til et større og
større konsept. Nå gir UKA plass til et bredt spekter av kulturelle innslag, samt muligheten til å
profilere studentorganisasjoner og studentaktiviteter byen rundt. Før Studenthuset Driv åpnet
dørene var dette lenge et felles høydepunkt for alle byens studenter. Etter at de i 2010 prøvde å
flytte UKA til høstsemesteret og det skulle vise seg at studentene og Tromsøs befolkning var mettet
på kulturtilbud på høsten og det var for nære DebutUKA. UKA ble så gjeninnført i 2013, og ble sist
arrangert i 2016.
Vår oppgave er å bygge opp det engasjementet og tilliten som var rundt studentuka tidligere.

UKA13:
Onsdag 13. feb, Åpning, IntimQuiz med Leo Ajkic
Torsdag 14. feb, Dagtid: Foredrag, Satellittkrigen på Akademisk Kvarter

Kveldstid: Dreamcatcher
Fredag 15. feb, Diktkveld
Uformellt spillebidrag fra Ompagniet, Plateslipp med Hjerterå support: Barrelhouse
Lørdag 16. feb Dansekurs med Salsademika
Kveldstid: Hele Driv-Karneval
Søndag 17. feb, Game Night med teknologiklubben
Mandag 18. feb, Uformelt spillebidrag fra Ompagniet, Metall-Hardrockaften med Omhwork, Dull Boy
Jack og Dimension Act.
Tirdag 19. feb, TOSMA
Alle inntekter (minus barinntektene) denne kvelden gikk uavkortet til barneavdelingen på UNN.
Onsdag 20 feb, A-laget
Torsdag 21 feb, TeaterAksen, Mikhael Paskalev support: Mining in Yukon
Fredag 22. feb, TeaterAksen, A-lee og Sirkus Eliassen
Lørdag 23. feb, Hele Driv-Afterski m/DJ Bamba, Hurradio-lounge og Skada Vara

UKA15:
UKA 15:
Tirsdag 17. Feb. Åpning av lilleUKA
Onsdag 18. Feb. LilleUKA
Torsdag 19. Feb. Audun Hetland, Paneldebatt(Studentparlamentet), Bernhoft Fredag 20. Feb.
Andreas Wahl, Superquiz, Temafest
Lørdag 21. Feb. Snøskredkurs, Todd Terje
Søndag 22. Feb. Snøskredkurs(del2), Pokerturnering
Mandag 23. Feb. Samfunnsviterne, Revy, Strikk og drikk
Tirsdag 24. Feb. Bokbad, Skidag m/TULL, TSI, Fjellgruppa, Revy x2
Onsdag 25. Feb. Audun Hetland, foredrag om ØL, Revy x2
Torsdag 26. Feb. Hurradio lunge, Casa Murilo
Fredag 27. Feb. Jaa9 & OnklP
Lørdag 28. Feb. Volleyballturnering, Temafest.

INNHOLD
Styret for 2019
Styret i StudentUKA 2019 har bestått av 8 personer, og har hatt en 50/50 kjønnsfordeling.
På årsmøtet 2. oktober 2018 ble Runa Sulen Hovland valgt som styreleder, mens Daniel Skog
og Marlén Hågensen ble valgt inn som styremedlemmer. Disse tre styremedlemmene har
etter dette supplert de ledige posisjonene i styret selv.
Hele styret, sett bort fra Daniel Skog og Isak Berntzen har i prosjektperioden vært studenter
ved UiT.
Styreleder: Runa Sulen Hovland
Nestleder og konsertansvarlig: Daniel Skog
PR-ansvarlig: Julie Nilsen Heika
Arrangementansvarlig: Ali Abdi Nuur og Isak Berntzen
Frivilligansvarlig: Marlén Hågensen
Økonomiansvarlig: Malin Johnsen (trakk seg. Daniel Skog tok over 17.02.2019)
Teknisk ansvarlig: Isak Wang Gustavsen

Detterer det gamle styret (styret for StudentUKA 2019. Vi skulle avholde årsmøte i mai, men
Studentparlamentets representanter møtte ikke opp, så årsmøtet ble underkjent jfr. StudentUKAs
vedtekter. Nytt årsmøte forsøkes oppsatt så fort som mulig.
UKA20 arrangeres hovedsakelig på Studenthuset Driv, men har også arrangement på Campus ved
Universitetet i Tromsø, Idrettshallen Kraft og i Tromsø sentrum.
Målet er å avholde minst en større aktivitet hver kveld på studenthuset Driv, enten i form av
konserter, quiz, temafester eller lignende. Størrelsen på disse arrangementene vil variere etter
innhold, men målet vil til enhver tid være minimum 50 % oppslutning av kapasitet på den delen av
lokalet vi benytter (som nevnt tidligere). Vi regner med å fylle hovedscene ved flere anledninger.
I denne sammenheng håper vi å engasjere ulike lokale band og arrangement arrangører for å hjelpe
oss med dette.
Vi har hyret inn bookingansvarlig på Studenthuset Driv til å hjelpe oss med booking av artister. Dette
har vi valgt å gjøre fordi han har holdt på med artister og booking i flere år. Han booker til driv til
vanlig, i tillegg til å være involvert i å booke flere arrangementer i Tromsø, blant annet Rakettnatt.
Utenom aktivitetene på Driv tenker vi å samarbeide med TSI om å arrangere en eller flere
idrettsturneringer under UKA. Dette arrangementet vil foregå på Kraft, og vil være åpent for
påmelding for alle studenter. TSI vil da ha hovedansvaret for planlegging og gjennomføring av dette
prosjektet.

LILLEUKA
I 2015 arrangerte StudentUKA for første gang lilleUKA. Tanken bak lilleUKA er at vi ønsker å gi et
tilbud til samtlige studenter ved Universitetet, derfor har vi inngått et samarbeid med
Studentbarnehagene til Samskipnaden. For å få arrangert LILLEUKA. Et arrangement for
studentbarna. Dette skal etter planen skje over to dager i løpet av festivalperioden i februar.
Ettersom vi er tidlig i planleggingsfasen er innholdet i disse arrangementene fortsatt uklare.
REVY
Revyen har vært en viktig del av UKA historisk sett. I 2015 hadde UKA15 en veldig vellykket revy, som
viste stort potensiale, og stort rom til utvidelse og forbedring. I 2019 ønsker vi å gjøre revyen enda
større, og skape en av de beste revyene i Norge. Vi har i sammenheng med revyen inngått et
samarbeid med HATS.

INTERN ORGANISERING:
StudentUKA i Tromsø er organisert som en forening der Studentparlamentet i Tromsø (Studentstyret
ved Universitetet) og Studentsamfunnet Driv danner årsmøtet sammen med det sittende styret.
Det største problemet til studentorganisasjonen er kontinuitet, dette av naturlige årsaker –
studieprogresjon. For å motvirke dette problemet har UKA som tidligere nevnt, tilknyttet vårt
årsmøte til mer permanente organisasjoner. Ønskelig er det at styret i UKA20 er en blanding av
erfarne og uerfarne innen kulturarbeid - dette for å bidra til kompetanseheving og kontinuitet for
fremtidige Studentuker i Tromsø.
Styret til UKA20 er dessverre ikke valgt enda men vi satser på at dette skjer iløpet av oktober.
Videre kommer UKA20 til og ha et tett samarbeid med Studentsamfunnet Driv, der vi benytter oss av
deres frivillige i tillegg våre egne som vi rekrutterer selv. Dette er et godt samarbeid da UKA- frivillige
ofte fortsetter som frivillige ved driv, noe som fører til at UKA bidrar til å heve kulturtilbudet i Tromsø
også utover de dagene UKA20 arrangeres.

SAMARBEIDSPARTNERE:
Grunntanken for StudentUKA er at en samarbeidspartner skal være relevant for StudentUKA sitt
arbeid og dele vårt verdigrunnlag. Vi ønsker derfor at en samarbeidspartner skal støtte oss fordi de
ønsker å støtte opp under studentkultur, kultur i Tromsø og landsdelen. For UKA19 er det også viktig
at våre samarbeidspartnere er lokalt forankret i landsdelen og i Tromsø.
Pr. i dag har UKA20 et samarbeid med:





Studentsamfunnet Driv – Driv er vertskap for festivalen, og mesteparten av UKAs
arrangement gjennomføres på Driv. Samfunnet var blant de som tok initiativ til å sette
sammen nytt styre for å få gjennomført UKA 13, flere Samfunnsgrupper kommer til å delta
under UKA.
Studentbarnehagene – i forhold til LILLEUKA har vi et tett samarbeid med
studentbearnehagene. (annen hvert år)
Studentsamskipnaden – de har hjulpet til med å promotere arrangementer.








Universitetet i Tromsø
Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS) er en interesseorganisasjon for aktører, utøvere og
samarbeidspartnere i det frivillige scenekunstfeltet i Nord-Norge. HATS drifter et
kompetansesenter som skal styrke og bidra til utvikling av revy, teater og andre sceniske
uttrykk.
Lundblad Media AS – det ble av tidligere UKA-styre inngått en samarbeidsavtale med
Lundblad Media på trykksaker gjennom et samarbeid med Driv som ga oss bedre priser enn
ordinær utsalgspris.
Alfa Trykk – styret for UKA19 testet ut en ny leverandør på trykksaker da denne kunne levere
bedre resultat både på pris, leveringstid og kvalitet. Styret for UKA20 blir anbefalt å inngå
fast samarbeidsavtale for å se på om man eventuelt kan få enda bedre pris.

MARKEDSFØRING / PR:
UKA19 hadde en kontrakt med Lundblad Media om trykksaker. Denne kontrakten var et samarbeid
mellom driv og UKA, som gir oss rabatterte priser og gode tilbud fra Lundblad. Denne ble brukt for
trykking av klær (t-skjorter til de frivillige og hettejakker til styret), mens resten ble tatt via ny
leverandør, Alfa Trykk. Vi valgte å gå over til ny leverandør på grunnlag av pris, leveringstid og
kvalitet.

ØKONOMI
UKA19 sin hovedinntekt består i sponsede midler samt billettinntekter, og de største utgiftene ligger
i forhold til artister.
Regnskapet for 2019 er ferdig, og finnes som vedlegg. Dette er ikke godkjent av årsmøtet enda. Vi
skulle avholde årsmøte i mai, men Studentparlamentets representanter møtte ikke opp, så årsmøtet
ble underkjent jfr. StudentUKAs vedtekter. Nytt årsmøte forsøkes oppsatt så fort som mulig.

Budsjett StudentUKA 2020
Inntekter
UIT

kr 100 000,00

Studentparlamentet

kr 200 000,00

Frifond

kr 10 000,00

Samfunnsløftet

kr 50 000,00

Billetter konsert

kr 100 000,00

Billetter revy

kr 60 000,00

Quiz

kr 2 500,00

Karaoke

kr 5 000,00

Renter
Sponsor
SUM:

kr 50,00
kr 10 000,00
kr 537 550,00

Utgifter
Utgifter 2018
Nettside
Administrasjon

kr 250,00
kr 5 000,00

Tekniske Utgifter

kr 60 000,00

Frivillige

kr 15 000,00

PR

kr 30 000,00

Husleie Driv

kr 30 000,00

Bonger

kr 10 000,00

Innleid mannskap (foto/video)

kr 30 000,00

Bandutgifter/transport

kr 200 000,00

Hotell

kr 26 000,00

Arrangement

kr 15 000,00

Gaver

kr 4 000,00

Revy

kr 60 000,00

DJ

kr 25 000,00

Styret

kr 10 000,00

Bankutgifter
Frivilligfest

kr 2 300,00
kr 15 000,00

SUM utgifter

kr 537 550,00

SUM TOTAL

kr 0,00

UKA19 søker herved om 200 000kr av Studentparlamentet.
Målet for endt studentuke i 2020 er å gå i null. Studentuka i Tromsø er en ideell organisasjon der
målet ikke er økonomisk profitt, men å skape en arena der nye artister kan prøve seg og fremme
studentlivet generelt i Tromsø.
På lang sikt vil UKA20 bygge opp en kontinuitet i styret for å videreføre kompetansen. På den måten
vil det bli et attraktivt arrangement å delta i og være med å arrangere.

MVH
UKASTYRET 2019 (siden UKA20 ikke har fått styre enda)
v/Daniel Skog, økonomiansvarlig
Tlf: 942 47 514
E-post: daniel@studentuka.no

Midnattsolposten
v/ Maren Irene Gåre Bakkevoll
Hovedgården - Universitetet i Tromsø,
9037 Tromsø
Rom 2.138
Studentparlamentet
UiT Norges arktiske universitet
9037 Tromsø

Søknad om driftsmidler for Midnattsolposten
Vi ønsker med dette å søke om økonomisk støtte til drift for studentavisa Midnattsolposten i
henhold til Reglement for tildeling av støttemidler. På bakgrunn av viktigheten av et
studentdemokrati og ytringsmuligheter ved universitetet søker vi om 301 000 NOK fra
Studentparlamentets semesteravgiftsutvalg.
Etter flere år med en studentavis som har vært tilgjengelig i varierende grad ble
Midnattsolposten tatt initiativ til som et nyhets- og debattorgan for studenter tilknyttet
Universitetet i Tromsø – Norges arktiske universitet. Midnattsolposten er dermed en
fortsettelse på en studentavistradisjon ved universitetet som strekker seg over 40 år tilbake i
tid.
Den nye avisa ble lansert med mål om et solid faglig fundament, samt en økonomisk drift
som skal kunne forsvares. Dette som et ledd i studentdemokrati og
informasjonstilgjengelighet for studenter og andre tilknyttet UiT, som strekker seg fra
Nordland til Finnmark og Svalbard. Midnattsolposten er dermed en avis for og av studenter,
og preges av nordnorsk, samisk og kvensk identitet, og som setter studentenes interesser på
dagsorden.
Siden oppstarten har vi klart å kutte utgiftene våre betydelig. Da avisen startet opp benyttet
vi oss av en ekstern leverandør for nettjenester, etter forhandlinger med de har vi fått ned
prisen betydelig. For å få ned prisen ytterlige har vi den siste perioden jobbet med å få en
helt egen løsning slik at vi ikke er avhengig av en leverandør. Det gjorde at vi fikk ekstra
kostander knyttet til ansettelse, noe vi har vurdert som rett siden vi både får en oppdatering
av nettsiden og – viktigst av alt – nesten ingen utgifter for den daglige driften av nettsiden.
I Februar overtok Maren Irene Gåre Bakkevoll som ansvarlig redaktør etter Kirsti Seljenes.
Samarbeidet med Nordlys førte til at mange av våre journalister sluttet sitt engasjement hos
oss til fordel for lønnet arbeid hos Nordlys. Det har gjort det vanskelig å bygge opp en solid
redaksjon. Likevel har vi nå en redaksjon med seks personer som bidrar regelmessig med
kvalitetsinnhold. På tross av at redaksjonen er redusert har vi flere lesere i år enn i fjor.

Etter en innkjøringsperiode etter forrige redaktør klarer vi nå å publisere én sak om dagen i
løpet av en arbeidsuke.
I løpet av året som har gått har vi intervjuet studenter, studentpolitikere og ansatte. Vi har
dekt kultur, akademia, politikk og samfunn. Avisen er dermed en naturlig aktør som bidrar til
dagsorden i studentmiljøet ved UiT, samt nordnorsk samfunnsdebatt og Norsk akademia.
Spesielt mye lest har sakene våre om det samiske ved UiT vært populære saker. Vi tolker det
som at vi fyller et behov som ikke er dekt av andre aviser i landsdelen. Vi er stolt over hva vi
har fått til, men vi har enda en vei å gå.
I år som i fjor trenger vi en trygg økonomisk drift for å sikre at vi kan fortsette å vokse i en
positiv og akkumulativ retning. Vi mener fortsatt at vi står i en viktig posisjon hva angår
ytringsfrihet og demokrati, og en levedyktig studentavis vil kunne skape engasjement, debatt
og meningsutveksling som vil være hensiktsmessig for den enkelte student, de enkelte
organer ved UiT og relasjonen mellom studenter og universitetet som institusjon og
samfunn.

Aktiviteter siden semesteravgiftsfordelingen 2018
1. Ukentlige redaksjonsmøte og produksjon av innhold
Hver uke, med enkelte unntak, møtes redaksjonen for å lage en plan for hva vi skal lage
saker om. De som ikke møter på redaksjonsmøte har oppfølgingssamtale med redaktør for å
avklare hva den skal skrive om den uken. Hovedsakelig produsere vi tekst og bilder i tillegg til
at vi jevnlig oppdaterer Facebook-siden og Instragrammen vår. Dette er hovedvirksomheten
til avisen.
2. Åpne redaksjonsmøte
For å rekruttere flere medlemmer til redaksjonen har vi hatt flere åpne redaksjonsmøter
med matservering. Det har funket bra. Vi har fått flere medlemmer i avisa og flere som har
kommet innom og blitt inspirert til å sende inn leserinnlegg.
3. PR-kampanje
For å promotere oss og de åpne redaksjonsmøtene hadde vi en PR-kampanje forrige
semester hvor vi sørget for å ha plakaten vår synlig over hele campus Breivika.
4. Utvikling av egen plattform
Som nevnt over har vi jobbet med å få på plass en egen plattform slik at vi ikke lengere har
store, løpende utgifter knyttet til nettsiden og blir enda mer selvstendig. Den nye nettsiden
får også et oppgradert design og av layout. Vi regner med å ha den klar til bruk i løpet av
semesteret, men vil avhenge av fremdriften i den interne utviklingen.

Planlagte aktiviteter i søknadsperioden
1. Sikre videre- og stabilisere redaksjonell drift
Det viktigste for avisa vil være redaksjonell drift. Alle tilknyttet avisa gjennomgår kursing på
flere av pressens viktigste rammeverk; vær varsom- plakaten og juridisk regelverk for
tekstreklame, i tillegg til kursing på journalistfaglige arbeidsmetoder og fotograf-faglige
arbeidsmetoder. Konkret planlegger vi nå et seminar om gravejournalistikk i løpet av høsten.
Det er viktig for oss at Midnattsolposten er en plattform for læring, spesielt ettersom alle
journalister hos oss jobber gratis, i motsetning til de fleste andre avisredaksjoner.
Videre vil dette kreve opprettholdelse av ukentlige redaksjonsmøter, videre tett kontakt og
oppfølging mellom leder og den enkelte frivillige og planlegging, oppfølging og redigering av
saker på desken.
2. Flere PR-kampanjer
Vi har fått utviklet nye plakater med et bedre design som vi vil kjøre ut over hele campus. Vi
vurderer også å kjøre en PR-kampanje på Facebook. Vi skal også forsøke å få til mer standvirksomhet.
3. Spesialutgave om arbeidsliv
Som en del av vårt arbeid med å bli mer kjent blant UiT-studenter ønsket vi i utgangspunktet
å lage en spesialutgave av Midnattsolposten som skulle trykkes klart til semesterstart. Det
ble imidlertid vanskelig å få produsert noe i løpet av sommeren på grunn av ferie. Vi har
derfor bestemt at vi skal gi ut en spesialutgave med arbeid som tema. En konkret tidslinje vil
bli satt i løpet av de neste ukene.
4. Sosiale arrangementer
Det er viktig at avisen ikke bare oppleves som en plass hvor man skriver saker, men også en
plass hvor man får nye venner og knytter kontakter med samme interesser. Derfor satser vi
ekstra på å arrangere formelle og uformelle sosiale sammenkomster.
Kontonummer: 1503.27.25314
Innehaver: Midnattsolposten
Vedlegg
Nedenfor følger vedlegg; protokoll fra årsmøtet 2019, årsregnskap for 2018 og budsjett for
2019.

Regnskap 2018
Inntekter
Driftstilskudd Studentparlamentet
Salgsinntekt
Renteinntekt
Sum inntekter
Kostnader
Varekostnad
Nettavis
IT-kostnader
Design
Sum varekostnad
Andre direkte kostnader
Kurs
Sosial
Bankforbindelse
Regnskapskostnader
Sum andre direkte kostnader

500 000
29 375
79
529 454

153 767
360
1 500
155 627

3 408
3 080
734
1 118
8 340

Personalkostnader
Lønn
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Sum personalkostnader
Sum kostnader

215 875
22 305
25 910
264 090
428 057

Driftsresultat

101 398

Foreslått budsjett 2019
Inntekter
Driftstilskudd Studentparlamentet
Sum inntekter

300 000
300 000

Kostnader
Varekostnad
Nettavis
IT-kostnader
Sum varekostnad

15 000
2 000
17 000

Andre direkte kostnader
Kurs
Sosial
Bankforbindelse
Sum andre direkte kostnader

5 000
10 000
1 000
16 000

Personalkostnader
Lønn
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Sum personalkostnader
Sum kostnader før avsetninger

200 000
24 000
24 000
248 000
281 000

Avsetning driftsinvesteringer
Avsetning fysisk avis
Sum avsetning driftsinvesteringer
Sum kostnader

20 000
20 000
301 000

Driftsresultat

-1 000

Kommentarer til regnskapet 2018
- Positivt driftsresultat på 100' legges til avisens
egenkapital
- Inntekter kun i første kvartal. Avisen bør igjen tenke på
annonsesalg og bygge opp en varig kundeportefølje.
- Siste år med dyr avtale med Ramsalt. Ellers beskjedne
driftskostnader.
- Driften er bærekraftig.
Kommentarer til budsjett 2019
- Mindre støtte fra Studentparlamentet "nøytraliseres" av
at avtalten med Ramsalt er betydelig rimeligere. Her har
styret gjort en god og viktig jobb.
- Det foreslås avsetning på 20 000 til fysisk avisutgave.
- Budsjettet for 2019 er balansert, men avisen sitter på
egenkapital til å investere i nye og gode prosjekter. Den
største flaskehalsen synes dermed å være rekruttering,
snarere enn mangel på kapital.

- Emil Ellefsen, økonomisjef
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1. Søknad om semesteravgiftsmidler
Tromsøstudentenes Idrettslag (heretter TSI) søker med dette Studentparlamentet ved UiT Norges
Arktiske Universitet om kr 1.700.000,- i tilskudd til den daglige driften av hele idrettslaget, herunder
31 undergrupper. TSI er et fleridrettslag som er tilknyttet UiT Norges Arktiske Universitet i Tromsø.
Vi har 31 ulike under- og trimgrupper som tilbyr et mangfold av idretter og aktiviteter. Med ca. 1500
aktive medlemmer i TSI er TSI det største idrettslaget i Nord-Norge.
Vi ønsker å være med å bidra til at studenter ved UiT skal trives på studiestedet sitt, kunne drive med
idrett og føle en tilhørighet til noe. Våren har vi 2019 jobbet mye med mål, visjoner og verdier som
sier noe om hvordan vi vil ha det i vårt idrettslag.
Vårt mål og visjon:
T“I

N

ige studentidrettsklubb, og skal
T

Våre verdier:
Sosialt - Samhold og frivillighet skal være grunnmuren i TSI. Ved å stå opp for hverandre og spre
glede bygger vi vennskap som varer livet ut!
Motiverende - Vi har det gøy! Vi skal engasjere slik at vi utfordrer og utvikler oss.
Inkluderende - TSI er for alle! Vi tilbyr studenter idrett- og friluftsglede uavhengig av bakgrunn og
ambisjoner.

2. Begrunnelse for søknad
TSI er en organisasjon som drives av studenter for studenter ved UiT. Siden oppstarten i 1977 har
organisasjonens hovedformål vært å tilrettelegge for og skape glede ved fysisk aktivitet for
studenter. Våre 31 ulike undergrupper er selvstyrt og tilbyr et bredt spekter av aktiviteter.
Som nevnt i søknader for tidligere år er trivsels-forholdene til studenter svært avhengig av sosial
omgang og fysisk aktivitet, dette mener vi at TSI bidrar med i stor grad i Tromsø. Vårt brede tilbud gir
muligheter for personer med varierende erfaring og interesser til å delta og bidra til et godt
studentmiljø der alle er velkommen.
Hver av de 31 undergruppene i TSI har i gjennomsnitt 6 styremedlemmer. Dette utgjør totalt 186
frivillige som organiserer trening, sosiale arrangementer, seriespill, turneringer, dugnader, osv.
Engasjementet i hver gruppe er vesentlig større enn undergruppenes styrer, svært mange
medlemmer deltar på dugnadsarbeid som gagner deres undergruppe-aktivitet.
TSI har de siste årene fokusert på å etablere et sterkere fellesskap mellom hovedstyret og de de
ulike undergruppene. Dette kommer av at vi ønsker et bedre samarbeid mellom alle ledd i TSI og at
3

grensen for å henvende seg til HS eller andre undergrupper skal bli mindre . Fokuset kommer også
som en konsekvens av at TSIs økonomi og medlemssystem har blitt omstrukturert det siste året. I
den anledning krever vi et nærmere samarbeid for å jobbe inn nye rutiner og passe på at alle
oppgaver blir gjennomført rett og til riktig tid. Vi tror og håper at dette samarbeidet har ført til et
bedre samhold for hele idrettslaget. Dermed øker kostnad på sosiale arrangement og kurs fra
foregående år.
Som et resultat av omstruktureringen har kostnaden for lisenser (idrettenonline og Visma
A
for statsautorisert revisor gjennom Revisorkompaniet Tromsø økt
betraktelig. Grunnen til at vi nå måtte gå over til en statsautorisert revisor kommer av at TSI oversteg
grensen på 5 millioner i omsetning i 2018.
I tillegg til til omstruktureringen har vi også gjort en endring i fordelingsnøkkelen. Vi har tilføyd et
punkt hvor undergruppene kan få dekket inntil 50% av losji-kostnader i ordinære midler
(Fordelingsnøkkel TSI 2.1.2) . Dette kommer av at denne kostnaden ser ut til å tidvis vært dekket av
TSI som reisekostnad hos noen undergrupper., så for å gjøre det likt for alle, fremme aktivitet og
gjøre fordelingsprosessen enklere for HS ble fordelingsnøkkel 2.1.2 innført. Dette vil naturligvis føre
til noe økning i kostnaden for ordinære midler.
For å gi bedre faglig tilbud til våre medlemmer har vi også promotert muligheten til å søke
ekstraordinære midler for å delta på kurs som fremmer undergruppenes kompetansenivå. Dette kan
være instruktør kurs, lederkurs eller andre relevante arrangementer med faglig innputt.
Det skal også nevnes at kostnaden for ekstern leie har økt svært mye dette året, spesielt som følge av
at prisene på tromsøbadet er mye høyere enn lokaler vi har leid tidligere (Alfheim og Stakkevollan)
og at vi har fått flere undergrupper med behov for eksterne lokaler. I tillegg ser det ut til at UiTø ikke
kan øke støtten for ekstern leie betraktelig for kommende år, dermed får vi behov for ekstra midler
på dette punktet. Det blir også utarbeidet forslag til nye løsninger innad i TSI for å redusere denne
kostnaden noe.
Vi ønsker å satse på en betydelig vekst i våre eksisterende undergrupper, samt å etablere nye
undergrupper da vi ser at det er interesse for et bredere aktivitetstilbud blant studentene ved UiT.
For å kunne tilby dette er vi følgelig avhengig av å bli tildelt støtte fra Studentparlamentet ved UiT.
Ved årsmøtet og det følgende ekstraordinære årsmøtet for 2019 ble tre nye aktivitetstilbud tatt opp
som undergrupper i TSI: TSI Ultimate, TSI Roller sports og TSI Touch Rugby. Vi har allerede fått flere
henvendelser fra studenter som ønsker å starte opp nye undergrupper, blant annet droneflyging og
dødsing. Vi satser derfor på at nye undergrupper vil bli etablert og tatt opp i idrettslaget på årsmøtet
som vil avholdes i 2020.
For å kunne fortsette vårt svært aktive idrettslag og fremme videre vekst av TSI er vi svært avhengig
av støtte fra dere til å dekke ordinære- og ekstraordinære-midler til våre undergrupper.

Våre nåværende undergrupper:
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TSI Aikido

TSI Futsal

TSI Rollersports

TSI Touchrugby

TSI Badminton

TSI Håndball

TSI Shorin Ryu

TSI TRULLE

TSI Basketak

TSI Innebandy

TSI Seiling

TSI TULL

TSI Basketball

TSI Ishockey

TSI Styrkeløft

TSI Unicycling

TSI Biljard

TSI Judo

TSI Surf

TSI Ultimate

TSI Dansademika

TSI Kajakkpolo

TSI SURK

TSI Volleyball

TSI Fjellgruppa

TSI Lacrosse

TSI SUT

TSI Fotball

TSI PLASK

TSI Trailblazers

Studentlekene 2020

Løping tatt inn som undergruppe 19.09.19
Dødsing tatt opp som trimgruppe 19.09.19
Disse to gruppene er ikke i registeret i TSI enda grunnet kort tid siden inntak.

3. TSIs aktivitet
TSI representerer et mangfold av aktiviteter. Vi ønsker å trekke frem at aktiviteten hovedsakelig
foregår parallelt med studieåret. Vi vil i dette kapittelet gå gjennom aktiviteten til Hovedstyret og
noen av høydepunktene for utvalgte undergrupper i 2019. På grunn av mye aktivitet i
undergruppene har vi kun tatt med utvalgt aktivitet og høydepunkter for 2019 . Hvis dere ønsker mer
informasjon om undergruppenes aktivitet henviser vi til sakspapirene til ordinært årsmøte for 2019
som er vedlagt i mailen.
Likevel ønsker vi å fremheve at det breddeidretten som står i fokus for organisasjonen. Våre
undergrupper deltar gjennom året i seriespill, store og små turneringer, stevner, cuper, osv. Det er i
hovedsak denne aktiviteten som er viktig for idrettslagets kvalitet, drift og som skaper det enorme
engasjementet og aktivitetsnivået som vi ser på en daglig basis. Vi ønsker videre å fremheve at det er
breddeidretten som er den store kostnadsdriveren i TSI og som er bakgrunnen for vår søknad til
Studentparlamentet.
Hovedstyret har det siste året jobbet med: Møtevirksomhet, spesielt for å få et bedre forhold til våre
samarbeidspartnere. Administrativ arbeid omdirigering av økonomi, søknader, fordelingsnøkkel,
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ekstern leie ol. Byttet regnskapssystem og samlet alle kontoer til en samlet konto ved å benytte
VISMA eAccounting. Fører til et bedre føringssystem og billigere å behandle av statsautorisert revisor
fra Tromsø revisorkompani. Vi har også deltatt i DebutUka, StudExpo og Lysløypa/Amazing Race.
Ved semesterstart arrangerte vi aktivitetsdag på Kraft der vi samlet alle undergruppene våre på Kraft
slik at de kunne få vise frem aktiviteten til gruppa. Nye medlemmer og studenter fikk anledning til å
stille spørsmål og prøve ut forskjellige aktiviteter. Coop Extra Workinnmarka stilte opp med grillmat,
og RedBull stilte opp med drikke. Tilbakemeldingene fra undergruppene var svært gode, og vi ønsker
å gjøre dette til en årlig tradisjon for undergruppene slik at de får muligheten til å rekruttere
medlemmer i starten av semesteret.
TSI Basketball deltok sommeren 2019 på student-EM i 3v3 basketball.
TSI Håndball har arrangert Vårcup for trettende år på rad. Cupen går av stabelen i april hvert år, og
samler håndballspillere fra hele landet. Herrelaget spilte også kvalifisering til allnorsk 2. divisjon i vår.
Håndballgruppa har høy pågang og kjører uttak hver høst fordi det er så høy konkurranse om
plassene på laget.
TSI Innebandy arrangerte sluttspillhelg i mars for 2. divisjon i Nord-Norge. Det kom innebandylag fra
hele landsdelen og arrangementet ble en stor suksess.
I tillegg til å drive med dykking arrangerer SUT - (Studentenes undervannsklubb i Tromsø) havrydding
en gang i semesteret, neste ryddeaksjon er satt til 5. oktober i nærheten i en av båthavnene på
Tromsøya.
Damelaget til TSI SURK - (undervannsrugby) tok bronsje i NM i undervannsrugby 2019.
TSI Volleyball har foregående sesong hatt to lag i allnorsk 1. divisjon og to lag i 2. divisjon i NordNorge. Undergruppen har aldri hatt så høy sportslig satsning før, i tillegg til at interessen for
volleyball er svært stor blant studenter.
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I 2019 ble TSI for tredje gang tildelt Studentlekene av Norges Studentidrettsforbund og i februar og
mars 2020 går arrangementet av stabelen i Tromsø. Studentlekene samler studenter fra hele landet
for en helg med idrett, konkurranser og sosialt samvær. Studentlekene 2018 samlet 902 deltakere og
ble et landets største studentidrettsarrangement det året. Det ble konkurrert i åtte ulike
studentmesterskap, frem ulike studentcuper samt et friluftsarrangement. Studentlekene Tromsø
2018 belyser at TSI har stadfestet sin posisjon som en av de viktigste bidragsyterne til
studentidretten på landsbasis. Arrangementet mobiliserte over 150 frivillige samt over 50 personer i
ulike ansvarsposisjoner. Arrangementet viste også frem Tromsø som studentby og styrker
samarbeidet mellom de ulike undergruppene i TSI.

4. Videre aktivitet og potensiale for utvikling
Vi ønsker om å ta opp flere undergrupper for å videre skape bredde i vårt idrettslag. Nylige
henvendelser kommer fra Dødsing, Drone, Turn og Løping.
Urchinomics planlegger samarbeid med TSI SUT, målet er å ta opp kråkeboller for å få tareskogen til å
vokse fram igjen i Tromsøområdet.
Etter samtale med studenter fra andre universiteter, blant annet gjennom nettverkssamlingen i 2019
forstår vi at TSI på dette tidspunktet ikke har mange felles tradisjoner. Dette er noe vi vil jobbe med i
tiden fremover.
Det er allerede i gang en prosess der vi ønsker å starte opp lavterskel student fotball igjen. Noe som
har vært en suksess tidligere år.
Det ble kjøpt inn ny seilbåt seilbåt til TSI Seiling, hvor 50% ble dekket av HS og resterende av TSI
Seiling. Denne båten skal være bedre egnet til regatta, dette gir TSI muligheten til å hevde seg i
studentmesterskap.
Vi ønsker å fortsette tett samarbeid med Kraft Sportssenter. Ser samtidig at vi burde ha nærmere
kontakt med Samskipnaden, UiT og Studentparlamentet. Dette håper vi å oppnå med
møtevirksomhet.
Som nevnt tidligere i søknaden har ekstern leie økt svært mye dette året. Vi jobber med å finne
løsning på hvordan vi skal dekke fremtidig ekstern leie, målet er å få dette gjort innen årsmøte i
februar. Her inngår endringer i vedtekter og fordelingsnøkkel.
For å skape tradisjoner og bedre sosialt samvær mellom undergruppene i TSI ønsker vi å arrangere et
sosial kick-off for alle under gruppestyrene på Driv. Dette blir mest sannsynlig i oktober 2019, men
om det er en suksess, ønsker vi å gjenta dette inn i 2020.
Nylig har vi startet prosessen med å finne investeringspotensial for penger TSI har på bok. Dette er
snakk om ca 1,7mill, ønske er å se om disse kan investere i lokaler som kan erstatte lokaler vi
benytter til ekstern leie. Mail til UiT og samskipnaden har allerede blitt sendt med henvendelse.
Som dere ser er det mange prosjekter i sving, vi føler vi har gjort en bra innsat så langt i 2019 og
håper det effektive arbeidet kan fortsette inn i 2020.
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5. Kommentarer til budsjett 2019
Samtlige budsjettposter for 2020 er satt opp for å opprettholde og videreutvikle hver enkelt
undergruppe, både med tanke på aktivitet og kvalitet. Noen undergrupper, spesielt nye
undergrupper som er i startfasen, har behov for å etablere et tilbud med kvalitet for å kunne
stabilisere rekrutteringsprosessen.
Den største posten i budsjettet er ordinære midler. Dette er midler som deles til undergruppene
basert på søknader før årsmøtet i mars, og som er regulert av fordelingsnøkkelen som kan finnes på
våre nettsider tsi.idrett.no under: for TSIère. Et sentralt aspekt ved fordelingsnøkkelen er at den
sikrer at posten ordinære midler ikke benyttes til å helfinansiere noen av TSIs undergrupper. Dette
fører til at undergruppene selv finansierer en stor andel av sin aktivitet gjennom egenandeler og
dugnad. Ved ytterligere øking av undergrupper i 2019 og 2020 så forventer TSI en økning i tilsøkte
midler fra undergruppene.
Videre er sparepenger som TSI besitter øremerket til fremtidige investeringer, slik at vi ikke har lov til
å bruke disse midlene innen den daglige driften. Her har vi nylig startet en prosess hvor vi ønsker
investering i lokalet (hall, kunstgress) som kan erstatte lokaler hvor vi har høy ekstern leie. TSI mener
økonomien er viktig, og vi stiller oss til disposisjon dersom Studentparlamentet har spørsmål i
forbindelse med søknaden. Til sist ønsker vi å legge til at TSI naturligvis anser korrekt bokføring som
essensielt, derav avgjørelsen om å gå over til visma der HS fører hvert bilag for hele TSI.

6. Oppsummering
Som belyst i vår søknad medfører det brede aktivitetstilbudet til TSI at omsøkt støtte til
Studentparlamentet ved UiT Norge Arktiske Universitet er reell. Sparemidler som vi selv besitter er
øremerket til fremtidige investeringer, slik at vi ikke har lov til å bruke disse midlene utenom
øremerkingen. For å kunne fortsette vår daglige drift og tilby både nåværende og fremtidige
medlemmer i organisasjonen det gode tilbudet som bidrar til trivsel, studentvelferd, idrettsglede og
fysisk aktivitet så er vi avhengig av støtte fra Studentparlamentet.
Vi håper med dette at søknaden på 1.700.000,- blir innvilget.

Med vennlig hilsen
Arbeidsutvalget i TSIs Hovedstyre v/
Erlend Risvand Mo
Karoline Kastnes
Maria Hagelund
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Tromsøstudentenes Idrettslag, TSI
Adresse: C/o Kraft Sportssenter, Framstredet 79, 9019 TROMSØ
Organisasjonsnummer: 879387272
E-post: tsi.post@gmail.com
Hjemmeside: www.tsidrett.no
Kontonummer: 7878.06.18913
Navn kontoinnehaver: Tromsøstudentenes Idrettslag, 879 38 7272

Kontaktinformasjon for spørsmål:
Økonomiansvarlig: Maria Berntsen Hagelund
Tlf: 97666104
E-post: tsi.post@gmail.com

Vedlegg 1: Budsjett 2020 TSI HS

Driftsinntekter
3199 Medlemskontigent
3450
3451
3452
3453
3456

Overføringer fra Studentparlamentet
Overføringer fra NIF
Overøfringer fra UiTø
Midler fra Norsk Tipping
Overføring fra UiT/idrettshøgskolen leie utstyr

Sum driftsinntekter

270000
170000
0
241000
640000
5000
12151
286815
1

Driftsutgifter
5002 Godtgjørelse til arbeidsutvalget i styret
5003 Godtgjørelse /honorar/lønn til styremedlemmer i forrige periode

20000
20000
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6000
6300
6701
6705
6707
6800
6860
7333
7500
7600

Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom
Leie eksternt lokale
Revisjonshonorar
Regnskapshonorar
Kontoransvarlighonorar
Kontorrekvisita
Møte, kurs, oppdatering o.l.
Markedsføring
Forsikringspremie
Lisensutgifter og kontigenter

Sum driftsutgifter

70000
780000
35000
20000
20000
5000
30000
60000
25000
35000
155000
0
280000
20000
25000
30000
10000
15000
298000
0

7700
7701
7702
7703
7710
7711
7700

Tildeling av ordninære midler
Tildeling av ekstraordinære midler
Tildeling av oppstartsmidler
Utstyr til Kraft Sportssenter
Sosiale arrangementer
Styremøter
Bank- og kortgebyr

Resultat

-111849

Noter til budsjettet 2020
Noter til budsjettet 2020
Under følger utbreiing av postene fra budsjettet 2020. Postene er ikke justert til inflasjon.
Note 1 - Driftsinntekter
3199 Medlemskontingent: kr 270 000
Vi budsjetterer med at TSI mottar omtrent samme inntekt på medlemskontingenten som det
ser ut i 2019. Ut i fra våre tall registrert på idrettenonline.
3450 Overføringer fra Studentparlamentet: kr 1 700 000
I 2020 søker TSI kr 1 700 000,- fra Studentparlamentet. Grunnen for økningen i søkt beløp er
at vi har økte kostnader inne ekstern leie og sosial og kurs-kostnaden. Det har også blitt tatt en
ny undergruppe og trimgruppe som vil kreve ytterligere ressurser. TSI Hovedstyre reviderer i
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2019 også fordelingsnøkkelen for å inngå losji støtte, vi forventer derfor en økning innen
ordinære midler som vi vil bli tilsøkt av undergruppene.

3451 Overføringer fra NIF: kr 241 000
Dette er momskompensasjon for TSIs driftskostnader. TSI mottok i overkant av kr 200 000 i
2017 og 2018. Momskompensasjonen kommer alltid omkring midten av desember og har de
to siste
årene ført til at TSI har gått med overskudd. Samtidig er det stor usikkerhet hva
klubben mottar fra år til år da det er en total sum som fordeles likt mellom idrettslagene i
Norge, men siden vi i 2018 oversteg 5 mill i omsetning regner vi med at denne posten øker til
ca 241 000kr
3452 Overføringer fra UiTø: kr 640 000
Dette er penger som TSI søker om fra UiT som skal dekke de eksterne leiekostnadene
som TSI har, for 2020 får TSI støtte på 640 000 kr, mens den estimerte prisen på ekstern leie
er 780 000 kr.
3453 Midler fra Norsk Tipping: kr 5 000
Beløpet gjelder grasrotandelen som TSI får fra norsk Tipping. Det budsjetterte verdien er
basert på hva vi har mottatt foregående år.
3456 Overføring fra Uit/idrettshøgskolen leie utstyr: kr 12 151
Dette er inntekter som kommer av at Uit/idrettshøgskolen benytter seg av TSIs utstyr på kraft.
Den avtalte prisen for denne leien er 12 151 kr årlig.
Sum driftsinntekter kr 2 868 151,Note 2 Driftsutgifter
5002 Godtgjørelse til arbeidsutvalget i styret kr 20 000
I det nye budsjettet har vi valgt å la honoraret stå på 20 000 kr. Der kroner 10 000,- går til
leder og de resterende kr 10 000,- fordeles likt mellom økonomiansvarlig og nestleder.
Dette på bakgrunn av de som sitter i AU har et større ansvar enn de andre
styremedlemmene i TSI.
5003 Godtgjørelse/honorar/lønn til styremedlemmer i forrige periode kr 20 000
Dette er resterende honorarer til avtroppende HS, dette blir utbetalt etter årsmøtet i
Februar. Beløpet gjelder følgende; kr 10.000,- til regnskap, kr 5000,- til revisjon, og kr
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5.000,- til AU. Dette gjøres for å unngå a-meldings krav når utbetalingen overstiger 10 000kr
pr person.
6000 Avskrivninger kr 70 000
TSI har kjøpt noe nytt utstyr til undergruppene til Kraft Sportssenterog det er ventet at mer
utstyr skal kjøpes inn i 2020. I tillegg kommer avskrivningen på krafttribunen som TSI eier
50% av. Derfor budsjetterer vi med at det totale avskrivningsbeløpet for 2020 vil bli ca
70 000 i 2020. Utstyr som avskrives har en innkjøpspris høyere enn 15 000kr, alt under
15000kr føres i sin helhet i peroiden innkjøpet blir gjennomført.

6300 Leie lokale kr 780 000
Dette er de eksterne leiekostnadene som går til leie av idrettsanlegg utenfor Kraft. Ettersom vi
har økt antall undergrupper som krever ekstern leie og vi i tillegg må ha gått over til
Tromsøbadet for bassengleie har denne posten økt betraktelig i forhold til tidligere år. selv
estimatet fra budsjettet for 2019 på 650 296kr som var en betrakelig økning fra foregående år
var ikke tilstrekkelig. Dette er uten høyde for at det ved årsmøtet i 2020 vil kunne bli tatt opp
flere nye undergrupper som vil kunne være avhengig av ekstern leie for resten av 2020.
6701 Revisjonshonorar kr 35.000
Posten gjelder kostnaden som utbetales til revisorene for regnskapsåret 2019. Disse
pengene blir reelt sett utbetalt i regnskapsåret 2019, men er tatt inn her for å gi en bedre
oversikt. I 2018 lå denne posten på ca 4 000kr. Denne økes til 35 000 kr da vi for regnskapet
2019 trenger en statsautorisert revisor. Kostnanden nevt er anslagget vi har fått fra Tromsø
revisorkompani.
6705 Regnskapshonorar kr 20.000
Honoraret går til de personene som tar seg av regnskapsføringen for TSI HS, tidligere er
dette fordelt likt mellom økonomiansvarlig og kasserer. Beløpet står fortsatt på kr
20.000,-.
6707 Kontoransvarlighonorar kr 20.000
Honoraret går til de personene som har fast kontortid på kontoret. Beløpet står på kr
20.000,6800 Kontorrekvisita kr 5.000
Denne posten gjelder innkjøp til TSI kontoret på kraft. Vi budsjetterer med samme som
budsjettert for 2019 som var på 5 000kr for å dekke eventuelle oppbevaring, blekk og
småvarer som trengs på kontoret.
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6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. kr 30.000
Denne posten reduseres fra 40 000kr til 30 000 kr fra 2019, grunnet økte kostnader i ekstern
leie som må dekkes. Siden dette er en post som kan nedprioriteres noe for å få dekket vikigere
kostnader for 2020.
7333 Markedsføring kr 60.000
Markedsføring er viktig for at TSI skal fortsette å vokse. Vi setter markedsføringsposten til kr
60 000,-. Dette er det samme som for 2019, der vi ser at det har gitt større muligheter for
promotering av klubben.
7500 Forsikringspremie kr 25.000
Forsikringspremie økes med 5 000kr fra 2019, da vi ser økning i antall medlemmer i TSI som
vil medføre at vi må utvide vår medlemsforsikring. Dette vil føre til en kostnad på 25 000kr til
forsikring.
7600 Lisensavgifter og kontingenter kr 35.000
Posten inngår lisenser for idrettenonline og visma. Kostnaden for hjemmesiden på
idrettenonline er beregnet noe økning da vi får flere undergrupper og må betale for større
plass og tjenester på våre nettsider.kostnaden regnes å være 35 000kr.
7700 Tildeling av ordinære midler kr 1.550.000
For 2019 ble det delt ut 1 328 619,- i ordinære midler. Vi ønsker å gjøre det vi kan for at TSI
skal fortsette å vokse og videre ta høyde for undergrupper som ble tatt på årsmøtet i 2019
samt eventuelle nye undergrupper som kan bli tatt opp på årsmøtet som kommer i 2020.
Fordelingsnøkkelen vil bli videre revidert til et ekstraordinært årsmøte i november 2019.. Vi
budsjetterer derfor med kr 1 550 000,- for å sikre at undergruppene ikke stoppes fra å vokse
av økonomiske årsaker.
7701 Tildeling av ekstraordinære midler kr 280 000
Posten for ekstraordinære midler endte på 209 989 kr for 2018. Vi ønsker å opprettholde
posten fordi TSI har en uforutsigbar fremtid i møte med tanke på stadig voksende og flere
undergrupper. Det ble i 2019 investert betydelige midler gjennom ekstraordinær tildeling for å
gi seiling mulighet til å kjøpe ny båt og Trulle til å pusse opp nauset.. Det blir feil å
budsjettere store summer direkte til spesifikke formål som dette fordi det vil «låse» midlene
retninger som de kanskje ikke trengs. Vi ser altså behov for fleksibilitet. Ekstraordinære
midler er den mest fleksible posten i HS sitt budsjett.
7702 Tildeling av oppstartsmidler kr 20.000
Ved årsmøtet i mars 2019 ble 2 nye undergrupper tatt opp (ultimate og roller sports), gjennom
ekstraordinært årsmøte ble også touch rugby og løping tatt opp som ny undergruppe, i tilgegg
ble dødsing tatt opp som trimgruppe. Vi ønsker å tilrettelegge for flere nye undergrupper i
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2019 og setter denne posten til kr 20 000 for å gjøre det enkelt for HS 2019 å imøtekomme
grupper som ønsker å starte opp.
7703 Utstyr til Kraft Sportssenter kr 25 000,Det dukker stadig opp forespørsler om nytt utstyr til Kraft Sportssenter. Vi budsjettere med
kroner 25 000 for å gjøre det lett for HS 2020 å imøtekomme utstyr forespørsler de mener er
viktige for å fremme aktivitet blant studentene ved UiT. Dette er det samme som for 2019.
7710 Sosiale arrangementer kr 70.000
Denne posten utgjør kostnader til arrangementer som skal gå på tvers av ulike
undergrupper i TSI. Kostnader til årsfest går under denne posten.
7711 Styremøter kr 10.000
Posten holdes på 10.000,-, det samme som 2019 fordi det virker å være tilstrekkelig. I 2018
endte posten opp på 8 109,7770 Bank- og kortgebyr kr 15.000
Denne posten settes til lavere enn hva den endte på i 2019 fordi det burde etterstrebes å
redusere denne posten. Dette blir også enklere da vi benytter visma i større grad og dermed
blir DNB avgiftene noe redusert.i 2018 var denne posen på 23 074 kr.
Sum driftsutgifter kr 2 980 000,Budsjettert driftsresultat kr 111 849,- i underskudd
Vi budsjetterer for å fremme vekst i undergruppene samtidig som vi ønsker å gradvis redusere
egenkapitalen til TSI da den i tidligere år har høyere enn optimalt. Vi ønsker derfor å anbefale
kommende HS å gjøre langsiktige investeringer med formål om å redusere kostnader på lang
sikt. Underskuddet er satt slik at det kan dekkes av oppsparte midler på åpen konto.
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Vedlegg 2: Resultatregnskap 2018 og balanse 31.12.2018 med tilhørende noter
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Noter til regnskapet 2018
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Noter til regnskapet 2018
Under følger utdypning av postene fra regnskapet for 2018.

Note 1 - Driftsinntekter

3199 Medlemskontingent: kr 152 900
I 2018 ga medlemskontingenten 152 900,- som ble tatt inn av kraft, disse ble brukt til å betale
deler av tribuna på Kraft Sportssenter. Kontrakt for eierandel av tribuna er vedlagt. Dette er en
stor økning fra 2017 pga kontraktsendringer med Kraft sportssenter.

3450 Overføringer fra Studentparlamentet: kr 1 435 000
For 2018 mottok TSI totalt kr. 1 435 000,- fra Studentparlamentet. Dette er en nedgang på kr.
35 000,- fra 2017. Dette er midler som TSI mottar fra Studentparlamentets utdeling av
semesteravgiftsmidler. Søknad sendes vanligvis rundt månedsskiftet august- september.

3451 Overføringer fra NIF: kr 20 000
For 2018 mottok TSI totalt kr. 20 000,- fra NIF. Dette er en økning på kr. 3 000,- fra 2017.
Disse midlene ble overført fra NSI etter søknad fra TSI om støtte til å arrangere Kampen om
Nord-Norge.

3452 Overføringer fra UiTø: kr 465 000
For 2018 mottok TSI totalt kr. 465 000,- fra UiTø. Dette er en økning på kr. 5 000,- fra 2017.
Dette er midler som tilsøkes UiTø for å dekke ekstern leie. Søknad sendes som oftest på
vårparten.

3453 Midler fra Norsk Tipping AS: kr 5 680
For 2018 mottok TSI totalt kr. 5 680,- fra Norsk Tipping AS. Dette er en økning på kr. 1 970,fra 2017. Dette er midler som kommer fra grasrotandelen.
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3455 Overføring- Lokale aktivitetsmidler: kr 5 200
For 2018 mottok TSI totalt kr. 5 200,- i lokale aktivitetsmidler fra Tromsø Idrettsråd. Dette er
en nedgang på kr. 49 100,- fra 2017. Grunnen til at det TSI ikke søkte mer i 2018 var at
midlene i stor grad var rettet mot barneidrett.

3456 Momskompensasjon: kr 213 080
For 2018 mottok TSI totalt kr. 213 080,- i momskompensasjon. Dette er i praksis
kompensasjon for regnskapsåret 2016, søkt om i 2017 og utbetalt i slutten av desember 2017.
Dette ble da bokført i resultatregnskapet for 2018 av nåværende styre. Etter budsjett 2019 for
TSI fortsetter vi med dette, slik at en momskompensasjonsutbetaling blir ført i
resultatregnskapet per regnskapsår.

3457 Tilskudd til utstyr: kr 8 225
For 2018 mottok TSI totalt kr. 8 225,- i tilskudd til utstyr. Dette er en økning på kr. 8 225,- fra
2018. Dette er midler som TSI HS i utgangspunktet har lagt ut for å betale utstyr for TSI
Volleyball. Når TSI Volleyball har fått innvilget tilskudd fra Norges Volleyballforbund, har
dette tilskuddet tilfalt TSI HS.

3903 Inntekt ifm. Møte/kurs/arrangement/dugnad: kr 26 226
For 2018 mottok TSI totalt kr. 26 226,- etter møte/kurs/arrangement/dugnad. Dette er en
økning på kr. 26 226,- fra 2017. Den største inntektsdriveren her er påmeldinger til Kampen
om Nord-Norge.

3904 Overskudd Studentlekene: kr 67 870
For 2018 mottok TSI HS totalt kr. 67 870,- etter overskudd fra Studentlekene Tromsø 2018.
Etter punkt i søknad til NSI om å arrangere Studentlekene Tromsø 2018, skulle 50% av
overskuddet tilfalle TSI som idrettslag. Dette er en økning på kr. 67 870,- fra 2017.

Sum driftsinntekter kr 2 399 180.95,19

Note 2 Driftsutgifter

5002 Godtgjørelse til arbeidsutvalget i styret kr 20 000
I 2018 er det utbetalt kr. 20 000,- i godtgjørelse til arbeidsutvalget i styret. Fordelingen var
som følger: Kr. 7 500,- hver til leder og nestleder grunnet arbeidsfordeling mellom dem og kr.
5 000,- til økonomiansvarlig. Dette er en økning på kr. 5 000,- fra 2017.

5003 Godtgjørelse/honorar/lønn til styremedlemmer i forrige periode kr 20 000
I 2018 er det utbetalt kr. 20 000,- i godtgjørelse til styremedlemmer i forrige periode. Dette er
en reduksjon på kr. 4 500,- fra 2017.

6000 Avskrivninger på bygninger og annen fast eiendom kr 58 984
I 2018 er det avskrevet kr. 58 984,- for utstyr på Kraft Sportssenter som er aktivert. Se
vedlegg 1201-6000 Utstyr Kraft Sportssenter. Dette er en økning på kr. 40 674,- fra 2017.

6300 Leie lokaler kr 562 677
I 2018 er det utbetalt kr. 562 677,- i ekstern leie. Dette er en økning på kr. 26 641,- fra 2017.
Denne posten er avstemt mot inntektspost 3452 Overføringer fra UiTø.

6399 Annen kostnad lokaler kr 564
I 2018 er det utbetalt kr. 564,- i annen kostnad lokaler. Dette er en økning på kr. 564,- fra
2017. Denne posten brukes til alle kostnader relatert til lokaler som ikke omfatter selve leien.

6572 Arbeidsklær, ikke oppgavepliktig kr 7 058
I 2018 ble det kjøpt styrejakker fra Macron til hvert styremedlem. Dette havnet på kr. 7 058,Dette er en reduksjon på kr. 2 317,- fra 2017.
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6701 Revisjonshonorar kr 4 000
I 2018 ble det betalt kr. 4000,- i revisjonshonorar til valgte revisorer. Dette samme beløp som
i 2017.

6705 Regnskapshonorar kr 10 000
I 2018 ble det betalt kr. 10 000,- i regnskapshonorar til kasserer og økonomiansvarlig med lik
fordeling. Dette samme beløp som i 2017.

6707 Kontoransvarlighonorar kr 5 000
I 2018 ble det betalt kr. 5 000,- i kontoransvarlighonorar. Dette er en reduksjon på kr. 15 000,fra 2017.

6800 Kontorrekvisita kr 7 868
I 2018 ble det betalt kr. 7 868,- for kontorrekvisita. Dette er en økning på kr. 2 749,- fra 2017.
Grunnen til dette er at TSI flyttet til kontorlokale i Kraft Sportssenter og det var behov for
utstyr til det nye kontoret.

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. kr 29 552
I 2018 ble det brukt kr. 29 552,- på møte kurs og oppdatering o.l. Dette er en økning på kr. 1
669,- fra 2017. I 2018 ble den største kostnadsdriveren på denne posten kurs arrangert av
idrettenonline hvor ledere i alle undergrupper var invitert.

7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig kr 8 520
I 2018 ble det betalt kr. 8 520,- i reisekostnader. Dette er en økning på kr. 6 023,- fra 2017.
Grunnen til økningen var at flere av fjorårets styremedlemmer deltok på NSIs ting våren
2018.
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7333 Markedsføring kr 74 407
I 2018 ble det brukt kr. 74 407,- på markedsføring. Dette er en økning på kr. 55 762,- fra
2017. Grunnen til økningen og den største kostnadsdriveren på denne posten er design av ny
hjemmeside hos idrettenonline. TSI HS anser markedsføring som viktig og ønsker å nå ut til
alle studenter.

7500 Forsikringspremie kr 3 823
I 2018 ble det brukt kr. 3 823,- på forsikringspremie. Dette er en reduksjon på kr. 12 996,- fra
2017. Grunnen til reduksjonen er at alle undergrupper i 2018 har betalt sine egne forsikringer.

7600 Lisensavgifter og kontigenter kr 62 350
I 2018 ble det brukt kr. 62 350,- på lisenser. Dette er en økning på kr. 48 855,- fra 2017.
Grunnen til økningen og den største kostnadsdriveren på denne posten er overgangen til
idrettenonline og lisenser i forbindelse med dette.

7700 Tildeling av ordinære midler kr 1 286 573
I 2018 ble det tildelt kr. 1 286 573,- i ordinære midler etter søknad fra undergruppene og blir
med dette den største kostnadsposten i resultatregnskapet til TSI HS for 2018. Dette gir også
en økning på kr. 272 415,- fra 2017. Grunnen til økningen er en økning i antall medlemmer og
antall undergrupper i idrettslaget. Denne regnskapsposten avstemmes mot inntektspost 3450
Overføringer fra Studentparlamentet.

7701 Tildeling av ekstraordinære midler kr 209 689
I 2018 ble det brukt kr. 209 689,- på markedsføring. Dette er en økning på kr. 4 542,- fra
2017. Grunnen til økningen kan være at TSI HS har vært oppfordrende mot undergruppene og
anbefalt å søke på ekstraordinære midler.

7702 Tildeling av oppstartsmidler kr 20 000
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I 2018 ble det tildelt kr. 20 000,- i oppstartsmidler. Dette er en økning på kr. 20 000,- fra
2017. Grunnen til økningen er at TSI Unicycling og TSI Sportsfiske ble tatt opp på årsmøtet i
2018.

7703 Utstyr til Kraft kr 15 912
Denne posten brukes til idrettslig utstyr til Kraft som har lavere innkjøpspris enn kr. 15 000. I
2018 ble det brukt kr. 15 912,- på utstyr til Kraft. Dette er en økning på kr. 15 517,- fra 2017.
Grunnen til økningen er det har blitt kjøpt inn mye utstyr generelt etter at Kraft II åpnet.

7705 Støtte til SL kr 32 000
I 2018 ble det gitt kr 32 000,- i støtte til Studentlekene Tromsø 2018. Dette er en nedgang på
kr. 18 000,- fra året tidligere.

7706 Kraft II kr 8 274
I 2018 ble det benyttet kr. 8274,- på utstyr til Kraft som ikke er knyttet til idrettslig aktivitet.
Dette er en nedgang på kr. 14 270,- fra 2017. I 2018 ble det blant annet kjøpt inn TSI-logoer
fra Macron.

7710 Sosiale arrangementer kr 15 900
I 2018 ble det brukt kr. 15 900,- på sosiale arrangementer. Vi har valgt å opprette 7714
Kampen om Nord-Norge for bedre kostnadsbilde rundt Kampen. Alle sosiale arrangementer
utenom Kampen om Nord-Norge havner under 7710.

7711 Styremøter kr 8 109
I 2018 ble det brukt kr. 8 109,- på styremøter. Dette er en økning på kr. 676,- Denne posten
brukes i hovedsak til mat som serveres under styremøtene til TSI HS.

7712 Møter regi NSI kr 10 730
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I 2018 ble det brukt kr. 10 730,- på møter i regi av NSI. Dette er en økning på kr. 5 712,Grunnen til økningen er at TSI deltok på tinget NSI på vårparten 2018 med 4 ekstra deltakere.

7713 Årsmøte kr 1 045
I 2018 ble det brukt kr. 1 045,- på årsmøte som ble holdt på vårparten.

7714 Kampen om Nord-Norge kr 97 160
I 2018 ble «Kampen om Nord-Norge» arrangert for første gang. Dette er en
kanonballturnering som arrangeres med mål om å samle de ulike campusene til TSI til et stort,
moro og idrettslig arrangement. Under denne posten er alle kostandene TSI hadde i
forbindelse med Kampen 2018 slik som reiserefusjon, overnatting, bankett, etc. Totalt havnet
dette på kr. 97 160,- TSI var også pliktig til å levere inn rapport og regnskap til NSI etter
arrangementet, som er hovedgrunnen til at vi valgte å opprette en egen post for dette
arrangementet i regnskapet.

7716 Støtte til fremtidig SL kr 50 000
TSI HS setter i 2018 av kr. 50 000,- til fremtidige Studentleker i Tromsø med håp om at SL
Tromsø kan arrangeres igjen allerede i 2020.

7729 Dugnad kr 10 000
I 2018 ble det brukt kr. 10 000,- på dugnader i regi av TSI. Dugnadene blir tatt av
undergrupper.

7770 Bank- og kortgebyr kr 23 164
I 2018 ble det brukt kr. 23 164,- på bank- og kortgebyr. Dette er en reduksjon på kr. 6 061,fra 2017.

7771 Vippsgebyr kr 8 109
Gebyr for bruk av Vipps. I 2018 ble det brukt kr. 294,24

7791 Purregebyr leverandør kr 8 109
I 2018 ble det brukt kr. 210,- på purregebyrer

Sum driftsutgifter kr 2 662 863,-

Note 3 Finansinntekter

8051 Renteinntekt bankinnskudd kr 3 201
I 2018 mottok TSI 3 201 i renter på bankinnskudd. Dette kommer i hovedsak av
sparekontoene til TSI hvor midlene er øremerket.

Sum finansinntekter kr 3 201,-

Driftsresultat kr 298 520,- i underskudd

Med dette går TSI HS med 298 520,- i regnskapsmessig underskudd for regnskapsåret 2018.
Vi poengterer at dette kun er TSI HS, og ikke hele idrettslaget under ett. Da hver undergruppe
fører hvert sitt regnskap i Fiken Regnskap. Nåværende TSI HS har fremmet flere forslag for å
forbedre og effektivere idrettslaget økonomisk. Det er blant annet foreslått å bytte fra Fiken
Regnskap til Visma, slik at regnskap for alle undergruppene kan føres samlet men med en
avdeling per undergruppe.
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Vedlegg 3- Revisorgodkjenning regnskap 2018
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Vedlegg 4 - Budsjett 2019 med notater

Budsjett TSI Hovedstyre 2019
Driftsinntekter
3199
3450
3451
3452
3453
3456
Sum
driftsinntekter

Medlemskontingent
Overføringer fra Studentparlamentet
Overføringer fra NIF
Overføringer fra UiTø
Midler fra Norsk Tipping
Overføring fra UiT/Idrettshøgskolen for leie av utstyr

200000
1585000
110575
650297
5600
12151
2563623

Driftsutgifter
5002 Godtgjørelse til arbeidsutvalget i styret
Godtgjørelse /honorar/lønn til styremedlemmer i forrige
5003 periode
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom
6300 Leie lokale
6701 Revisjonshonorar
6705 Regnskapshonorar
6707 Kontoransvarlighonorar
6800 Kontorrekvisita
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.
7333 Markedsføring
7500 Forsikringspremie
7600 Lisensutgifter og kontigenter
7700 Tildeling av ordninære midler
7701 Tildeling av ekstraordinære midler
7702 Tildeling av oppstartsmidler
7703 Utstyr til Kraft Sportssenter
7710 Sosiale arrangementer
7711 Styremøter
7700 Bank- og kortgebyr
Sum driftsutgifter

20000
25000
65000
660000
20000
20000
20000
5000
40000
80000
20000
40000
1500000
250000
20000
25000
70000
10000
20000
2910000

Resultat

-346377

Noter til budsjettet 2019
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Noter til budsjettet 2019
Under følger utdypning av postene fra budsjettet 2019. Postene er ikke justert til inflasjon.

Note 1 - Driftsinntekter
3199 Medlemskontingent: kr 200 000
Vi budsjetterer med at TSI i 2019 mottar litt mer fra medlemskontingentene enn budsjettert
med for 2018.
3450 Overføringer fra Studentparlamentet: kr 1 585 000
For 2019 er TSI tildelt kr 1 585 000,- fra Studentparlamentet. Dette er en økning på 150 000
fra 2018. Grunnen for økningen i søkt beløp er at antall undergrupper som er underlagt TSI
samt økt aktivitet i mange av undergruppene. TSI Hovedstyre reviderte også i 2018
fordelingsnøkkelen, slik at denne vil bli mer brukervennlig og lettere for undergruppene å
benytte. Vi forventer derfor for 2019 en økning innen ordinære midler som vi vil bli tilsøkt av
undergruppene.

3451 Overføringer fra NIF: kr 110 575
Dette er momskompensasjon for TSIs driftskostnader i 2017, utbetalt i desember 2018 og ført
i resultatregnskapet for 2019. Grunnen til dette er at pengene TSI mottok i 2017 ble av
daværende styre ført som en inntekt i regnskapsåret 2018. Vi fortsetter med dette slik at en
momskompensasjon blir ført for hvert regnskapsår. Momskompensasjonen blir videre utbetalt
omkring midten av desember og pengene som idrettslag mottar i da er egentlig kompensasjon
for regnskapsåret før. Samtidig er det stor usikkerhet hva klubben mottar fra år til år da det er
en total sum som fordeles likt mellom idrettslagene i Norge. Med dette som grunnlag fører vi
momskompensasjonen utbetalt til TSI i desember 2018 i resultatregnskapet for 2019.

3452 Overføringer fra UiTø: kr 650 297
Dette er penger som TSI søker om fra UiT som skal dekke de eksterne leiekostnadene
som TSI har. UiTø besvarer normalt søknad på våren og i skrivende stund er svar på søknad
fortsatt ikke mottatt. Leiekostnadene for 2019 og dermed tilsøkt sum estimert til kr 650 297,for 2019.
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3453 Midler fra Norsk Tipping: kr 5 600
Beløpet gjelder grasrotandelen som TSI får fra norsk Tipping. I 2018 mottok TSI kr
5679,66 det estimeres at betalingen i 2019 blir på omtrent det samme.

3456 Overføring fra UiT/Idrettshøgskolen for leie av utstyr: kr 12 151
Beløpet gjelder avtalen mellom TSI og UiT for leie av utstyr på Kraft til bruk i undervisning.
Årlig beløp er etter avtalen kr 12 151. Det foreslås at det faktureres etterskuddsvis i to
terminer, en etter hvert semester. Det er ikke fakturert for høsten 2018, slik at det kan
faktureres av nytt styre våren og høsten 2019.

Sum driftsinntekter kr 2 563 623,-

Note 2 Driftsutgifter
5002 Godtgjørelse til arbeidsutvalget i styret kr 20 000
I det nye budsjettet har vi valgt å la honoraret stå på 20 000 kr. Der kroner 10 000,- går til
leder og de resterende kr 10 000,- fordeles likt mellom økonomiansvarlig og nestleder.
Dette på bakgrunn av de som sitter i AU har et større ansvar enn de andre
styremedlemmene i TSI.

5003 Godtgjørelse/honorar/lønn til styremedlemmer i forrige periode kr 25 000
Dette er resterende honorarer til avtroppende HS, dette blir utbetalt etter årsmøtet i
Februar. Beløpet gjelder følgende; kr 10 000,- til regnskap og 15 000,- til kontoransvarlig.
6000 Avskrivninger kr 65 000
I 2017 kjøpte TSI en god del utstyr til undergruppene til Kraft Sportssenter og dette er aktivert
og avskrives hvert år frem til 2027. Det ble også kjøpt inn utstyr til mindre summer i 2018.
Etter avskrivningsplan for 1201 Utstyr Kraft Sportssenter (Finnes som vedlegg i Fiken) blir
beløpet kr 61 530 for 2019. For 2019 budsjetterer vi likevel med kr 65 000 slik at det er
ytterligere rom dersom det gjøres nye investeringer.
Denne posten omfatter avskrivning av utstyr kjøpt inn i forbindelse med åpningen av Kraft
Sportssenter. Utstyr er kjøpt inn etter bestilling fra undergruppene. Utstyr med en innkjøpspris
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over kr 15 000,- blir balanseført under eiendelsposten 1201 Utstyr Kraft Sportssenter, og
kostnadsført mot resultatposten 6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom.
Utstyr med en innkjøpspris lavere enn kr 15 000,- kostnadsføres i sin helhet i perioden
innkjøpet skjedde.

6300 Leie lokale kr 660 000
Dette er de eksterne leiekostnadene som går til leie av idrettsanlegg utenfor Kraft. I 2018 ble
total kostnad for ekstern leie totalt kr. 562 677. TSI har for 2019 søkt om kr. 650 297 til
ekstern leie fra UiTø. Grunnlaget for beregningen var søknader om ekstern leie i
årsmeldingene for undergruppene i 2018 samt en økning i leiekostnader på 2%. Videre er
dette uten å ta høyde for at det ved årsmøtet i 2019 vil kunne bli tatt opp flere nye
undergrupper som vil kunne være avhengig av ekstern leie for resten av 2019. For 2019
budsjetterer vi med kr. 660 000 da plassmangelen på mange måter er en flaskehals for TSI.
Mange etablerte undergrupper ønsker utvidede treningstider og det er stadig mange nye
undergrupper som forsøker å etablere seg. Denne utgiftsposten bør avstemmes mot
inntektskonto 3452 Overføringer fra UiTø, da dette er søknadsgrunnlaget for 3452.
6701 Revisjonshonorar kr 20 000
Posten gjelder honoraret som utbetales til revisor for regnskapsåret 2019. Siden TSI i 2019 vil
være revisjonspliktig, så øker denne posten betydelig sammenlignet med årene. Vi øker denne
fra kr. 4 000 og anslår at revisjon kan komme til å koste idrettslaget kr. 20 000.

6705 Regnskapshonorar kr 20.000
Honoraret går til de personene som tar seg av regnskapsføringen for TSI HS, tidligere er
dette fordelt likt mellom økonomiansvarlig og kasserer. Beløpet står fortsatt på kr
20 000,-.
6707 Kontoransvarlighonorar kr 20.000
Honoraret går til de personene som har fast kontortid på kontoret. Beløpet står på kr
20 000,6800 Kontorrekvisita kr 5.000
Kontoret på Kraft Sportssenter trenger vedlikehold og fortløpende rekvisita. Vi setter denne til
kr. 5 000,-
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6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. kr 40.000
Denne posten holdes på kr. 40 000,- da posten for 2018 havnet på 29 552,- og det bør
fokuseres mer på mulighetene som kursing og oppdatering kan gi.
7333 Markedsføring kr 80.000
Markedsføring er viktig for at TSI skal fortsette å vokse og dette bør være et satsningsområde
for TSI. Vi setter markedsføringsposten til kr 80 000,- da denne posten for regnskapsåret 2018
havnet på kr. 74 407.
7500 Forsikringspremie kr 20.000
Forsikringsavtalen bør i 2019 revideres. Prisene kan være justert og bør sjekkes, samt at
medlemsantallet i kollektiv skadeforsikring bør sees på. Undergruppen TSI Basketak har
heller ikke individuelle idrettsforsikringer gjennom forbund (Det Norske MMA-forbundet har
ingen forsikringsavtale), slik at det bør følges med på om det kommer oppdateringer/alternativ
på denne fronten. Kollektiv skadeforsikring som er gjennom IF dekker kun dersom noen blir
7600 Lisensavgifter og kontingenter kr 40.000
Posten utgjør kostnader i lisenser til fiken og kostnader i forbindelse med idrettenonline, etc.
Denne ble høyere i 2018 enn i 2017 grunnet konverteringen til idrettenonline og posten økes
grunnet årlige avgifter fra idrettenonline samt en planlagt overgang fra Fiken Regnskap til
Visma.

7700 Tildeling av ordinære midler kr 1.500.000
I 2018 ble det delt ut kr. 1 286 573,- i ordinære midler mot kr. 1 014 158. Dette gir en økning
på kr. 272 000,- fra 2017 og bekrefter stor vekst. Vi ønsker å gjøre det vi kan for at TSI skal
fortsette å vokse og videre ta høyde for undergrupper som tas opp fremover.
Tildelingsnøkkelen er også revidert i 2018, slik at den skal bli enklere å bruke for
undergruppene. Vi budsjetterer derfor med kr 1 500 000,- for å sikre at undergruppene ikke
stoppes fra å vokse av økonomiske årsaker. 7700 Tildeling av ordinære midler og 7701
Tildeling av ekstraordinære midler bør avstemmes mot 3450 Overføringer fra
Studentparlamentet.
7701 Tildeling av ekstraordinære midler kr 250 000
Posten for ekstraordinære midler endte på 209 689 kr for 2018 og 205 147,- for 2017. For
2019 settes denne likevel til kr. 250 000,- fordi TSI har en uforutsigbar fremtid i møte med
tanke på stadig voksende og flere undergrupper. HS vurderer også å investere i noen
langsiktige prosjekter. Det blir feil å budsjettere store summer direkte til spesifikke formål
som dette fordi det vil «låse» midlene retninger som de kanskje ikke trengs. Vi ser altså behov
for fleksibilitet. Ekstraordinære midler er den mest fleksible posten i HS sitt budsjett. 7700
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Tildeling av ordinære midler og 7701 Tildeling av ekstraordinære midler bør avstemmes mot
3450 Overføringer fra Studentparlamentet.
7702 Tildeling av oppstartsmidler kr 20.000
Ved årsmøtet i mars 2018 ble 4 nye undergrupper tatt opp. Vi ønsker å tilrettelegge for flere
nye undergrupper i 2019 og setter denne posten til kr 20 000 for å gjøre det enkelt for HS
2019 å imøtekomme grupper som ønsker å starte opp.
7703 Utstyr til Kraft Sportssenter kr 25 000,Det dukker stadig opp forespørsler om nytt utstyr til Kraft Sportssenter. Vi budsjettere med
kroner 25 000 for å gjøre det lett for HS 2019 å imøtekomme utstyrsforespørsler de mener er
viktige for å fremme aktivitet blant studentene ved UiT.
7710 Sosiale arrangementer kr 70 000
Denne posten utgjør kostnader til arrangementer som skal gå på tvers av ulike
undergrupper i TSI. Kostnader til årsfest og Kampen om Nord-Norge går under denne posten.
Ang. Kampen om Nord-Norge ble det i 2018 også sendt en søknad til Rektoratet ved UiT der
det ble søkt om kr. 30 000,- i støtte til Kampen. Idrettslaget har enda ikke mottatt svar på
dette.

7711 Styremøter kr 10 000
Posten er satt til kr 10 000,- da det virker å være tilstrekkelig. I 2018 endte posten opp på 8
109,7770 Bank- og kortgebyr kr 20 000
Denne posten settes til lavere enn hva den endte på i 2018, fordi det burde etterstrebes å
redusere denne posten. Denne posten kan reduseres ved å sørge for at alle kasserere er klar
over hvilke handlinger som koster penger i DnB. I 2018 endte posten på 23 164,Sum driftsutgifter kr 2 910 000,-

Budsjettert driftsresultat kr 346 377,- i underskudd
Vi budsjetterer for å fremme vekst i undergruppene samtidig som vi ønsker å gradvis redusere
egenkapitalen til TSI da den i tidligere år har høyere enn optimalt. Vi ønsker derfor å anbefale
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kommende HS å gjøre langsiktige investeringer med formål om å redusere kostnader på lang
sikt. Selv om vi har en solid økonomi i år trenger vi ikke å ha det til neste år.

Vedlegg 5: Årspapirer og ekstraordinære årspapirer med protokoll signering
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Sakspapirer til ekstraordinært årsmøte 2019

Tid: mandag 29. april kl. 16.30
Sted: AUD 2, Universitetet i Tromsø

Saksliste
Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes

Godkjent

Sak 2 Godkjenning av stemmeberettigede
Forslag til vedtak:
§ 4 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett på lagets møter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært medlem i minst 1 måned og
ikke skylde laget kontigent. Alle medlemmer som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget,
er valgbare til tillitsverv i laget, og som representant til ting eller møte i overordnet
idrettsorganisasjon etter § 4 «Lover for TSI».

34 stemmeberettigede tilstede
Sak 3 Godkjenning av forretningsorden
Forslag til vedtak:
•

Ordet forlanges ved handsopprekning

•

Ingen får ordet mer enn tre ganger per sak

•

Tre minutter taletid første gang, ett minutt andre og tredje gang

•

Dirigenten kan foreslå forkortet taletid og strek

•

Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten, skriftlig og før strek er satt

•

Vedtak og valg avgjøres ved stemmetall slik loven sier

•

Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt

Godkjent

Sak 4 Konstituering
Valg av funksjonærer til årsmøte.
Forslag til vedtak:
•

Dirigent: Erlend Risvand Mo

•

Sekretær: Ingrid Hestvik Dahl

•

Protokollunderskriver I: Emilie Flølo Dyrstad

•

Protokollunderskriver II: Ola Eliassen

Sak 5: Godkjenning av regnskap for 2018
Se vedlegg.
Godkjent, enstemmig vedtatt
Sak 6 Søknad om opptak av undergruppe
Touch Rugby har sendt inn søknad og ønsker å bli tatt opp som undergruppe i TSI. Se vedlegg 2.
Forslag til vedtak:
TSI Touch Rugby tas opp som undergruppe i idrettslaget med virkning fra dagens dato.
Enstemmig vedtatt

Sak 7 TSI Basketak ønsker å tas opp i Norges Kampsportforbund
Forslag til vedtak.
TSI Basketak tas opp i Norges Kampsportforbund.
Enstemmig vedtatt

Sak 8 Endring av fordelingsnøkkel
Forslag til endring/tillegg i fordelingsnøkkelen:
Støtte til losjikostnad
Undergruppene kan søke om å få dekket inntil 50% av kostnader for losji i forbindelse med
undergruppens aktivitet, gitt at undergruppen har fem overnattingsturer eller flere i løpet av
kalenderåret, med over fem medlemmer pr tur. Ved vurderingen skal Hovedstyret vektlegge at
undergruppen anvender billigste og mest hensiktsmessige reisemåte.
I årsrapport-budsjettet skal det stå en oversikt over planlagte turer og antatt kostnad for losji. Om det
skulle vise seg at minimum fem turer ikke blir gjennomført i løpet av kalenderåret, kan TSI HS kreve
tilbakebetaling av de tildelte midlene for losji.
Tillegg godkjent og enstemmig vedtatt
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Saksliste
Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes
Nytt forslag fra dirigent er at sak 4 flyttes opp til sak 1.
Det nye forslaget ble enstemmig vedtatt: godkjent.

Sak 2 Godkjenning av stemmeberettigede
Forslag til vedtak:
4 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett på lagets m ter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært
medlem i minst 1 måned og ikke skylde laget kontigent. Alle medlemmer
som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til
tillitsverv i laget, og som representant til ting eller m te i overordnet
idrettsorganisasjon etter

4 Lover for TSI .

Enstemmig vedtatt: Godkjent.

Sak 3 Godkjenning av forretningsorden
Forslag til vedtak:
Ordet forlanges ved handsopprekning
Ingen får ordet mer enn tre ganger per sak
Tre minutter taletid f rste gang, ett minutt andre og tredje gang
Dirigenten kan foreslå forkortet taletid og strek
Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten, skriftlig og f r
strek er satt
Vedtak og valg avgj res ved stemmetall slik loven sier
Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt
Enstemmig vedtatt: Godkjent.
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Sak 4 Konstituering
Valg av funksjonærer til årsmøte.
Forslag til vedtak:
Dirigent: Daniel Masvik
Sekretær: Emilie Fl lo Dyrstad
Tellekorps: Nummer 15 Ole Even Andreassen og nummer 2.
Protokollunderskriver I: 37 Sofie Lorentzen
Protokollunderskriver II: 23
Enstemmig vedtatt: Godkjent

Sak 5 Undergruppeaktivitet
Sak 5.1 Årsmeldinger
Forslag til vedtak:
Årsmeldinger for 2018 fra undergruppene godkjennes.
Forslag fra HS: Alle stemmes under ett.
Nummer 2 tar ordet: Årsmeldingen til TSI Judo er ikke tilstede.
Tuomas leder: TSI Judo sendte inn for seint og var derfor ikke tilstede i årsmeldingen.
Enstemmig vedtatt: Godkjent.

Sak 5.2 Regnskap
Forslag til vedtak:
Regnskap for 2018 fra undergruppene godkjennes.
Forslag fra HS er at budsjett og regnskap går under ett. Dette forslaget ble enstemmig vedtatt:
Godkjent. Derfor er både sak 5.2 og sak 5.3 godkjent under ett.

Sak 5.3 Budsjett
Forslag til vedtak:
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Budsjett for 2019 fra undergruppene godkjennes.

Sak 6 Hovedstyrets aktivitet
Sak 6.1 årsmelding
Forslag til vedtak:
Hovedstyrets årsmelding for 2018 godkjennes.
Tuomas går igjennom årsmeldingen.
Nummer 19 ba om ordet: B r det ikke stå noe om SL Troms i årsberetningen?
Nummer 32: Grunnen til at det ikke gj r det er fordi det falt innenfor den forrige styreperioden,
dette er noe som gjelder årets styre.
Nummer 19: Det b r i alle fall legges inn som en note.

Enstemmig vedtatt: Godkjent.

Sak 6.2 Regnskap
Forslag til vedtak:
Hovedstyrets regnskap for 2018 godkjennes.
Tommy Hauge tar ordet. Vi i TSI HS og våre revisorer anbefaler å ikke godkjenne årets regnskap
fordi vi ikke har fått inn medlemskontigentene fra Kraft.
Nummer 32: Vi må ha et ekstraordinært m te innen mai.
Nummer 19: Har Kraft Sportssenter en skriftlig avtale på dette?
Tommy: Vi fant ut av dette på eget initiativ og sendte mail og fikk bekreftelse av Kraft.
Nummer 32: I TSI-Kraft-Avtalen står det at Kraft plikter å overf re medlemskontingentene til TSI
på slutten av hvert år. I utgangspunktet er de pliktige til å holde denne avtalen. Man driver
å jobber for å få utbetalt pengene som er avtalebefestet.
Saksopplysning nummer 19: Grunnen til at vi ikke kan godkjenne er fordi dette er en investering
over 50 000.
Tommy: NIF sier at medlemskontigenter skal inn i regnskapet.
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32: Det er grunnen til at vi ikke kan godkjenne regnskapet fordi vi må holde loven til NIF om
medlemskontigent på minst 100kr. Dette med investering i tribun fins det et
årsm tevedtak på om at penger skulle bli brukt til å betale utstyr på Kraft.
Forslag til vedtak:
Hovedstyrets regnskap for 2018 godkjennes ikke i påvente av medlemskontigenter fra Kraft. Det
nye HS avholder et ekstraordinært årsm te f r mai 2019.
Enstemmig vedtatt: Godkjent.

Sak 7 Budsjett 2019
Forslag til vedtak:
Budsjettet for 2019 godkjennes.
Nummer 19: Årsm te skal bestemme kontigenten. Utenlandske studenter fikk ikke melde seg
inn per semester. Dette er noe årsm tet skal bestemme. Per nå kan dere ikke endre sånn
som det har vært. De som nsker å melde seg inn må kunne melde seg inn for et
semester.
Nummer 32: Det er ikke bel pet som er endret, det er systemet som tar betaling per år. Vi
burde protokollf re at vi burde se på muligheter om å få ta betalt per semester. Vi har
ikke endret bel pet. Det er det samme.
Nummer ?: Selv har jeg betalt 100 kr, og nå betale 400 kr. Og noen har betalt 800 kr.
Nummer 32: Da fins det sikkert en ekstra kontigent. Det skal være 200 kr for student og 400 kr
for ikke-studenter. Det kan ha skjedd i ditt tilfelle at du ligger i systemet at du er
ikke-studet. Hvis du er student kan du endre. Kontigent på 800 kr går ikke an fordi vi har
bare to muligheter og det er 200 kr og 400 kr.
Nummer 35: Du må selv velge om du skal betale student eller ikke-student. Jeg har også
opplevd at mange mister TSI-avgift og blander med egne undergruppekontigenter og
trenerkontigenter.
Nummer 19: Det er uheldig for utenlandske studenter. Det er stor forskjell på summene 100 og
200 kr. Det må tas hensyn til.
Nummer 32: Årsm te b r protokollf re om neste hovedstyre kan se på om det fins et alternativ.
Nummer 19: Vi er årsm te så vi skal bestemme det.
Kasserer Ingrid Nordahl: I f lge NIF sine lover står det at vi må fakturere for et år av gangen
siden vi må f lge NIF og NSI sine lover.
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Nummer 32: Jeg understreker igjen at Hovedstyre ikke har endret bel pet. Skal vi endre
kontigenten må årsm te bestemme,, så du kan gjerne fremme et forslag om å endre
kontigenten.
Nummer 19: Det er årsm te som skal bestemme og vi kan ikke betale kr 100 slik som det er nå.
Nummer 32: Vi fikk opplyst at vi må f lge NIF og NSI sine lover.
Dirigent kommer med forslag: Hvis vi skal ha noe annet enn at budsjettet godkjennes, så burde
Hovedstyre og delegat 19 utarbeide et nytt forslag til dette med medlemskontigentet.
Nummer 32: Dette st tter jeg absolutt.
Teknisk pause på 5 minutt for å utarbeide dette.
Forslag til ny kontigent per år i TSI:
-

Student 200 kr

-

Ikke-student 400 kr

Nummer 17 har forlatt årsm tet. Vi er 40 stemmeberettigede.

Ny sak blir opprettet som sak 14: Medlemskontigent. Det ble enstemmig vedtatt at sak 14 skulle
bli lagt inn i sakslista: Godkjent.

Over til sak 7: Budsjett.
Nummer ?: S knaden til UiT skal behandles i mars.
Nummer 25: Forsikring, hva dekker dette?
Tommy: Forsikring som dekke TSI sine medlemmer. Oppfordrer alle om å sjekke ut
idrettsforsikring.
Tommy gikk igjennom budsjettpostene.
Enstemmig vedtatt: Budsjettet godkjennes.

Sak 8 Søknad om opptak av nye undergrupper
Forslag til vedtak:
TSI Roller derby tas opp som undergruppe i Troms studentenes idrettslag. Enstemmig vedtatt:
Godkjent.
TSI Ultimate tas opp som undergruppe i Troms studentenes idrettslag. Enstemmig vedtatt:
Godkjent.

Troms studenenes idrettslag

Sakspapirer 2019

Sak 9 Nedleggelse av diverse grupper under TSI
Forslag til vedtak:
TSI Sportsfiske legges ned som trimgruppe.
TSI Kite legges ned som undergruppe.
TSI Unicycling legges ned som undergruppe.

Nummer 40: Tar ordet for TSI Unicycling.
Forslag til endring: Fjerne setninga om TSI Unicycling og la TSI Unicycling fremdeles være en
undergruppe i TSI.

Nummer 19 tar ordet: Innkj p til midlene i Sportsfiske og Kite - blir det trekt tilbake?
Nummer 32: Midlene blir overf rt tilbake til TSI og så oppbevares og håpe at noen andre vil
opprette. Men det er Hovedstyret sitt utstyr.
Nummer 18: Vi i Fjellgruppa og Trulle kan gjerne benytte dette.
Nummer 32: Det er mye bedre enn å la det st ve ned på Kraft.

Forslaget til vedtak:
TSI Sportsfiske legges ned som trimgruppe.
TSI Kite legges ned som undergruppe.
TSI Unicycling skal fremdeles være en undergruppe i TSI.
Enstemmig vedtatt: Godkjent.

Sak 10 Endring av vedtekter
Vedtektsendring § 4 – Sanksjon ved for sen levering
Nåværende ordlyd:
Undergrupper som leverer regnskap, noter til regnskap, budsjett, noter til budsjett,
årsmelding eller utstyrsliste for sent, uten innvilget søknad om forlenget frist, blir
trukket 10 % av brutto tildeling. Grupper med lav, eller ingen tildeling, kan dersom det
er nødvendig sanksjoneres i form av trekk i banetid eller tid ved andre lokaler/anlegg
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som TSI disponerer.
Grupper som ikke leverer nevnte dokumenter, har ikke rett til tildeling av midler eller
banetid
Forslag til endring:
Undergrupper som leverer regnskap, noter til regnskap, budsjett, noter til budsjett,
årsmelding eller utstyrsliste for sent, uten innvilget søknad om forlenget frist, blir
sanksjonert økonomisk i henhold til §12.
Grupper med lav, eller ingen tildeling, kan dersom det er nødvendig sanksjoneres i form
av trekk i banetid eller tid ved andre lokaler/anlegg som TSI disponerer.
Grupper som ikke leverer nevnte dokumenter, har ikke rett til tildeling av midler eller
banetid.
Ny vedtekt § 11 – Utleie av utstyr tilhørende TSI
Undergrupper kan ikke budsjettere med inntekt for utleie av utstyr til medlemmer i
idrettslaget dersom utstyret eies av TSI.
Det kan budsjetteres med leieinntekt for eksterne leietakere uten tilknytning til TSI.
Ny vedtekt: § 12 – Sanksjon ved oversittelse av fastsatte frister
Undergrupper som ikke overholder fristene inntatt i § 9 og 10, uten innvilget søknad om
forlenget frist, blir trukket minimum 10 % av brutto tildeling. Hovedstyret gis i slike
tilfeller anledning til å trekke inntil 50 % av brutto tildeling for undergruppen.
Ny vedtekt § 13 – Bruk av leiebiler i transportøyemed
Ved leie av leiebil i forbindelse med undergruppens aktivitet, må den som henter bilen
bestille tilleggsforsikring på undergruppens regning, eventuelt sørge for å bestille bil
med et kredittkort som har inkludert leiebilforsikring.
Fører av bilen ved transport er til enhver tid forpliktet til å betale en eventuell
egenandel ved skade som oppstår ved uaktsom kjøring. Fører er også i disse tilfellene
ansvarlig for å dekke eventuelle kostnader i forbindelse med skader på en annen manns
eiendom.
Fører er ansvarlig for opptredener i trafikken som medfører bøter og andre
straffereaksjoner, herunder uaktsom kjøring eller fartsovertredelser. For øvrig gjelder
vegtrafikklovens bestemmelser i sin helhet.
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Forslag til vedtak:
Endring av vedtekt og nye vedtekter godkjennes og trer i kraft etter ordinær tildeling.

Nummer 11: Betyr det at surfegruppa drar på tur at vi ikke kan la medlemmer betale leie?
Nummer 39: Du må kalle det for en vedlikeholdingsavgift eller kontigent. Det
problematiske er inntekt og utleie til TSI-medlemmer.
Nummer 39: Slitasje, ja, og erstatning, men du kan ikke skrive at vi har leid ut til
fjellgruppa som inntekt.
Nummer 18: Vi har en avtale med Trulle om utleie av drakter.
Nummer 32: Det er gode grunner til å leie ut også, men man må se på ulik praksis fordi det
er ulike blant annet rundt friluftsgruppene. Det er bare hvordan du legger det inn i
regnskapet fordi det ser ikke bra ut at medlememmer som betaler for å være medlemmer
må betale. Kall det heller en turavgift eller medlemskontigent.
Nummer 33: Det som kan være problematisk er at andre tar dugnader og får inn inntekt,
mens andre tar utleieinntekt som blir en “dobbelspons” fra sine medlemmer i tillegg til at
man får penger fra HS til å kjøpe utstyr.
Nummer 2: Det var snakk om angående paragraf 12. Hvor mange år tilbake har det vært
at undergrupper har levert for seint? Og har dette noe med å flytte over til Kraft
Sportssenter?
Nummer 32: Det har blitt tatt opp på tidligere årsmøte, men ikke hvilken sum man kan
trekke. Hovedstyre ønsker ikke å sabotere, men det er for å bevisstgjøre nyvalgt styre at
dette er noe man skal ta tak i. Men dette har skjedd i flere år, men det har nok ikke noe med
Kraft å gjøre.
32: Opplyser om transportsvedtekten.
Årsmøtet ønsker å stemme over vedtektene samlet.
19: Opplyser om egne erfaringer i undergruppen når det kommer til vedtekt 13.
32: Tanken er at man ikke kan oppføre seg uaktsomt når man kjører.
19: Undergrupper kan vel få kredittkort?
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32: Hovedstyre kommer ikke til å tillate at undergruppene har kredittkort basert på
uheldige erfaringer tidligere.
Enstemmig vedtatt: forslaget godkjennes.

Sak 11 Omstrukturering av økonomi
Diskusjon om forenkling av økonomistrukturen i Tromsøstudentenes Idrettslag.
-

Ekstern regnskapsfører grunnet revisjonsplikt i 2019
Kontostruktur
To kasserere

Forslag til vedtak:
Hovedstyret ser seg orientert av diskusjonen i saken.
Foreslår at nytt HS ser på muligheter rundt ekstern regnskapsfører knyttet til revisjon.
Tuomas: Vi er revisjonspliktige i år og er definert som et stort idrettslag. OSI har en ekstern
daglig leder som tar seg av store deler av økonomien. Det fins andre måter å gjøre det på.
Visma Buisness er et forslag. Effektivisering er et forslag slik at bilagene blir færre.
Nummer 2: Tre bankkontoer - er det noe som differensierer disse?
Tommy: Driftskonto, Skattetrekkskonto og en sparekonto.
2: Er det sånn at hver undergruppe har tilgang til disse?
Tommy: Hvis man bruker Visma Buisness vil undergruppene disponere deler av det, og vil
sende sine bilag til økonomiansvarlig.
Tuomas: Tanken er at egentlig visma Buisness er virtuelle kontoer. Den ene kontoen vil deles
i 30 kontoer i 1.
Tommy: Du kan se på det som et regnskap med flere avdelinger.
32: Ikke bekymre dere for at dere mister kontrollen.
38: Alle kasserere vil få se regnskapet, men det er vi som fører det. Det er sikrere for oss slik
at vi får bilag til alle transaksjoner. Dere sender inn kvitteringer til oss slik at vi
regnskapsførere det slik at vi ser at dere har brukt det. Det ser ikke bra ut nå hvis vi ikke kan
vise hva pengene blir brukt til.
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20: SURK - Klubben kjøper inn flybilletter slik at man kan avbestille. Det er gjerne før vi vet
hvem som kan delta på disse konkurransene, og da må vi egentlig gå inn som privatpersoner
og så overføre. Dette vil gjøre våre reiseutgifter litt mer problematisk.
38: Snakker dere om dette med kredittkort?
20: Det vi gjør nå er at økonomiansvarlig kan overføre penger til privatpersonene. Hvis ikke
pengene blir brukt vil det tilbakeføres til SURK. Men dersom en økonomiansvarlig må inn og
godkjenne alle overføringer, så kan ikke vi praktisere denne løsningen.
32: Jeg tenker at hvis dere informerer HS om at dette er noe dere gjør, så ser vi ikke for oss at
HS nekter, men heller viser fleksibilitet. Dette kan vi protokollføre at neste HS må ta med i
betraktningen.
39: Tilføyelse. Jeg tenker dette er viktig for at en revisor går igjennom det. Dersom vi har tre
grupper som har ulik praksis så kan vi nok finne ut av det.
36: Jeg skulle bare si at jeg som kasserer i TSI SURK, er at jeg overføre reiseforskudd og
overfører eventuelt tilbake. Og hvis det ikke går an å gjøre slikt må alle ordne selv eller en
legge ut og vente.
Tuomas: Det er slike ting vi ønsker å få fram i diskusjonen. Dette er noe neste HS må ta med i
betraktning at man kan legge ut for undergruppen. Dette er ikke et vedtak, vi ønsker bare å
høre deres meninger.
25: Det blir kanskje litt på siden, men er det mulig å knytte opp VIPPS?
38: Det går an å legge inn en VIPPS-konto, men dersom vi går over til en brukskonto så skal
ikke det bli et problem. Vi trenger ikke en felles VIPPS-konto. Vi kan ha flere.
19: Idemyldring. Dersom en konto skal administrere penger, hvis alle klubber får utbetalt et
kort med en mengde tildelte midler som vi kan bruke. Som eget styre i klubb er vi juridisk
ansvarlig. Er det en som tar taxi så er det klubben som er juridisk ansvarlig.
Tommy: Man kan sende et månedlig regnskap for hva som er brukt per mnd.
32: Jeg tenker sånn at vi i TSI HS skulle gjerne hatt bankkort, det hadde vært lettere.
Utfordringen er at hver undergruppe har et styre, men vi har et kontonummer, og kortet kan
bli borte eller misbrukt. Men jeg er ellers i mot det fordi det kan misbrukes. Det er ingen
andre idrettslag som har bankkort.
19: Om kasserer plutselig ta ut alle pengene så er det en risiko. Man skal kunne tilrettelegge
best mulig for undergruppene. Nå må kasserer overføre til sin egen konto og så bestille
billetter. Hvordan gjøre det lettest? Vi må stole på folk.
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Tuomas: Jeg er helt enig, så lenge man får satt opp et kort per undergruppe med en
maksgrense. Så ser jeg den administrative delen, jeg ser det er enklere. En kasserer kunne
selvsagt misbrukt det.
33: Det er sånn det er for alle undergrupper, og jeg ser for meg at det blir mer kaos med 30
kredittkort enn 30 kasserere. Sånn er det når man reiser ut på samlinger med NSI, man må
vente, men man får det tilbake. Løsningen er ikke et kredittkort.
12: Spørsmål? Har dere pratet med revisorer og fått vite at dette er en mulig god løsning?
Tommy: Vi har prata med et revisjonsbyrå og sa at de ikke har tid til det.
32: Vi har også vært i kontakt med UiT og Samskipnaden om det er en jobb de kan gjøre, men
det er ikke helt avklart enda, men vi ønsker å ha en åpen prosess rundt dette og så håper vi at
vi får noen som kan ta dette for oss, men det er uansett opp til neste års HS.
20: Litt ifht. det du sa om å først overføre penger til klubben for så å betale. Vår problematikk
er at vi reiser så langt og at vi 3 mnd før må bestille, og da er det ikke sikkert alle vet at de
kan reise. Hvis vi ikke får bestilt billetter tidlig nok så blir utgiftene våre mye større. Og det
vil redusere våre muligheter til å reise.
33: Det er ikke det at jeg ikke ser problemet deres i det hele tatt, men det er litt det med å
reise på Studentlekene, vi får det igjen. Hva er egenandelen på disse turene?
20: Det er vår måte å kunne konkurrere på. Mellom 600 og 1000 kr i egenandel for studenter.
Ikke-studenter betaler 50% mer.
23: Når ser man at dette trer i kraft og hvilken rolle får vi som er økonomiansvarlige?
Tommy: Det blir opp til nytt HS, men revisjonen må skje før april 2020. Så i og med at man
skal bruke Visma så må ting overføres fra Fiken til Visma, men som sagt er dette opp til nye
TSI HS.
32: Det blir uansett et ekstraordinært årsmøte før mai pga regnskapet, så kanskje neste års
HS kan legge ved en sak angående dette og se hvor langt de har komt i prosessen.
Forslag til vedtak:
HS ser seg orientert av diskusjonen i saken og må se på innspillene som er komt i denne saken
til videre omstrukturering.
Enstemmig vedtatt: Godkjent.

Sak 12 Fordelingsnøkkel
Se vedlegg 2.
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Forslag til vedtak:
Den nye fordelingsnøkkelen godkjennes og trer i kraft etter 1.4.2019.
Ola orienterer årsmøtet.
20: Den siste ifht. midler vil det dekke kursavgift eller reiser dekket i sin helhet?
Ola: Det er ikke noe konkret, det er skjønn. Vi vet ikke alltid hvor mye som står igjen på
ekstraordinært.
20: Vi som undergruppe skal søke om alle utgifter og så får vi tildelt som vi får tildelt.
Ola: Vi ønsker å få dekt en sum, og så er det opp til HS å behandle, men det står at vi er
positiv til kurs så vi håper de strekker seg så langt som mulig.
32: Ola oppsumerte kort og godt. Vi ønsker å ha mer kompetanse i HS.
33: Regnskap skal ligge etter endt aktivitet så vi kan se enklere hva pengene har gått til.
Ola: Etter tildeling av ekstraordinære midler skal det sendes inn regnskap. Det har stått i
dag, men har ikke blitt holdt, men vi har strammet dette inn. Men tar det lenger tid enn en
mnd så ønsker vi å få beskjed om dette. Det er vanskelig å sette opp et budsjett og derfor
ønsker vi et regnskap for å se hva pengene er brukt til.
23: Også på punkt 5. Er det fordeling mellom at enkelte undergrupper søker flere ganger?
Ola: Det har ikke vært problemer før.
32: Jeg tenker at om en undergruppe får mye aktivitet og medlemsvekst og ønsker å gjøre
mer, så er det bare bra for klubben. Vi ønsker så langt å la seg gjøre og budsjettere så
realistisk som mulig, men så har det plutselig blitt 50% økning i medlemsvekst, men det er
bare positivt å søke.
19: Punkt 2.2. Støtte til vedlikehold og innkjøp av personlig utstyr, men må dekkes av
undergruppens egne undergrupper. Personlig utstyr skal ikke dekkes inn overhode av HS.
Så det må vi passe på ikke står.
Dirigent: Er dette oppklarende spørsmål?
Ola: Jeg skjønner hva du mener, det kan være skrivemåten. Forbruksmateriale kan være
klister, men dette skal ikke dekkes av HS, men gruppa kan jobbe dugnad for å dekke dette.
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19: ja, vi må være nøye på dette.
32: Jeg tenker at det har vært en del slike tilfeller, og det har vært slått hardt ned på.
Dirigent: Debatt om fordelingsnøkkelen: punkter som skal endres?
Ingen tar ordet og det settes strek i debatten.
Hovedstyre utarbeider forslag: markert i grønt i vedlegget.
31: På parantesen, er det mulig å fjerne personlige drakter?
19: Sett klubbdrakter.
Ola: Bare skrive klister og skismørning? Ja.
Forlaget r enstemmig vedtatt. Godkjent.

Sak 13 Infosak Vedrørende fond
Status årsmøtet 2018:
TSI har i perioden 1999-2003 spart penger til kjøp av naust. Da TSI siden 2003 og frem
til d.d har hatt en svært gunstig leieavtale med UNN vedr. naust, hvor leien utgjør kr.
12.000,- per år, så fremmet sittende Hovedstyre et forslag om omdisponering av
midlene i fondet på det ekstraordinære årsmøtet i oktober, da det ikke er
hensiktsmessig at pengene blir stående til forrentning. Per 07.02 2019 står det kr.
Xxx.xxx.xx på kontoen.
På det ekstraordinære Årsmøtet som ble avholdt 24.10.2017 ble det vedtatt at;
«TSI HS gis fullmakt til å arbeide med en plan for omdisponering av midlene på kontoen
fram til ordinært årsmøte i mars 2018. Forslag skal da presenteres og skal stemmes over
ihht. TSIs lover».
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Siden vedtaket har Hovedstyret sett på ulike investeringsformål for midlene, herunder
særlig en idrettshall på Campus, naust eller en Tuftepark m/ sandvolleyballbane og
gapahuk utenfor Kraft Sportssenter. Det har i tillegg blitt sendt ut en mail til
undergruppene med oppfordring til å fremme forslag om andre muligheter for
investering. I denne forbindelse har det blitt fremmet et forslag om kjøp av en egen
TSI-hytte.
Da TSI Fotball har rapportert om svært ugunstige rammebetingelser for deres
aktiviteter, hvor det ikke har vært mulig å rekruttere nye medlemmer på grunn av
manglende fasiliteter og treningstider, så besluttet TSI Hovedstyre å se nærmere på
muligheten for å få bygget en idrettshall i samarbeid med UiT – Norges Arktiske
Universitet og Samskipnaden i stedet for en Tuftepark. I dette arbeidet har
representanter fra TSI Hovedstyre og TSI Fotball hatt møter med Samskipnaden og
representanter fra Eiendomsavdelingen ved UiT.
Samtidig har TSI Trulle, TSI SUT og TSI SURK meldt at de ønsker at midlene skal brukes
til å realisere formålet bak fondet om å investere i et naust. Det har blitt utarbeidet
planer om å kjøpe naustet som i dag leies av UNN og at det skal bygges en felles
samlingsarena for TSIs medlemmer med badestamp, oppbevaringsrom og møtelokaler. I
forbindelse med arbeidet har undergruppene og representanter fra TSI Hovedstyre vært
i kontakt med UNN for å undersøke mulighetene for å kjøpe naustet. Dette arbeidet har
vist seg å være tidkrevende, da UNN hevder at de eier naustet med ikke grunnen bygget
er oppført på grunnet en festekontrakt.
TSI Hovedstyre anser det slik at begge prosjektene per dags dato mangler vesentlige
avklaringer om hvorvidt disse er gjennomførbare, all den tid det ikke er avklart om
prosjektene i det hele tatt kan realiseres. Videre mangler det vesentlig informasjon om
eventuelle byggetillatelser og økonomiske rammer for begge prosjektene. Etter samtaler
med representanter fra både TSI Fotball, TSI Trulle, TSI SUT og TSI SURK har det blitt
besluttet at behandlingen av saken utsettes til de overnevnte momentene er klargjort.
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TSI Hovedstyret anser det som uhensiktsmessig at Årsmøtet skal stemme over de ulike
alternativene uten slik informasjon, da man fort kan ende opp med at det ene prosjektet
vedtas og at det i ettertid viser seg at prosjektet likevel ikke kan realiseres. Samtidig vil
en avstemming være udemokratisk, da arbeidet med de ulike prosjektene er på ulike
stadier. TSI Hovedstyre mener at det er vesentlig at alle får tilstrekkelig mulighet til å
presentere sine prosjekter på et likt grunnlag. Gruppene som ønsker at midlene i fondet
skal benyttes til kunstgressbane, naust eller en TSI-hytte har blitt oppfordret til å
fortsette sitt arbeid i samarbeid med TSI Hovedstyre. Saken om hvilket formål pengene
skal benyttes til vil fremmes på det ordinære Årsmøtet i 2019, alternativt tidligere på et
ekstraordinært Årsmøte dersom gruppene ferdigstiller sitt arbeid på et tidligere
tidspunkt.
Oppdatering årsmøte 2019:
TSI Hovedstyre har ikke kommet noe lengre i prosessen da vi har opplevd at UNN
fremdeles ikke har orden på hvem som eier hva, og om de i det hele tatt ønsker å selge.
Vi ser på avtalen som TSI Trulle har med UNN som mer gunstig enn å gå inn for å kjøpe
noe naust. Dersom det skulle vise seg at TSI Trulle en gang står uten tilgang på et naust
skal så klart TSIs Hovedstyre gjøre en innsats for å skaffe lokaler til TSI Trulle, men per
dags dato har undergruppen et rimelig tilbud. Det er fremdeles uklare rammer når det
kommer til å bygge en fotballbane, og årets TSI HS har bestemt seg for å utsette saken til
et tidspunkt hvor rammene er mer avklart.
Årsmøtet er orientert og har ingen spørsmål.

Sak 14: Medlemskontigent.
Sak 14 ble opprettet.
Forslag til vedtak:
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Medlemskontigent i TSI er 200 kr i året for studenter og 400 kr i året for ikke-studenter.
Enstemmig vedtatt: Godkjent.
Før sak 15 er det 34 i salen.

Sak 15 Valg
Sak 15.1 Valg av nytt hovedstyre
Det skal velges leder, nestleder, økonomiansvarlig, fire styremedlemmer og minst to
varamedlemmer (maksimalt 4).
Valgkomitéens innstilling er som følger:
Verv

Navn

Opprinnelse

Erlend Risvand Mo

TSI Futsal

Karoline Kastnes

TSI Volleyball

Maria Berntsen Hagelund

TSI SUT

Ingrid Nordahl

TSI Dansademika

Styremedlem

Ingrid Hestvik Dahl

TSI Innebandy

Styremedlem

Bjørn Hanssen

TSI Svømming

Styremedlem

Mattis Nilsen

TSI Fjellgruppa

Styremedlem

Lisell Bang

TSI Håndball

Varamedlem

Edvard Berg

TSI Basketak

Varamedlem

Tina Rignes Hagen

TSI Håndball

Varamedlem

Markus Størkersen

TSI Fotball

Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Styremedlem/kasse
rer
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Sak 15.2 Valg av revisorer
Det skal velges to personer til å revidere regnskapet.
Revisor I:
Revisor II:

32: Grunnen til dette er fordi vi skal ha statsautoriserte revisore. Og nye HS får
se på dette.
Enstemmig vedtatt.

Sak 15.3 Valg av valgkomité
Valgkomitéen skal minimum bestå av leder, to medlemmer og en vara.
Hovedstyrets forslag til ny valgkomité
Leder: Marit Eggan (Håndball)
Medlem I: Rowan Romeyn (Kajakkpolo)
Medlem II: Tord Anders Eliassen (Ishockey)
Varamedlem: Ida Marie Dalstein (Volleyball)
32: Alle på denne lista er godt kvalifisert for denne jobben og kommer fra ulike undergrupper.

Enstemmig vedtatt: Godkjent.

Sak 15.4 Valg av kontrollkomité
TSI sin omsetning er noe komplisert å regne ut grunnet 29 individuelle årsregnskap,
men den ligger nok på nærmere 5 millioner og vi antar at TSI blir revisjonspliktige i
løpet av 2019. Vi ser at det derfor er nødvendig med en kontrollkomite.
Hovedstyrets forslag til kontrollkomité:
Leder:
Medlem I: Marianne Marken (Innebandy)
Medlem II:
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Forslag til vedtak:
Påtråppende valgkomitè får fullmakt til å finne medlemmer f r nytt ekstraordinært årsm te.
Enstemmig vedtatt: Godkjent.
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Årsberetning 2018
HOVEDSTYRET
Sammensetning fra og med årsmøte mars 2018 til og med årsmøte februar 2019.
Verv
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig

Navn
Tuomas Ilkka Henrikki Heiskanen
Emilie Flølo Dyrstad
Tommy Hauge Blomstrand

Kontoransvarlig /Kasserer
Medlemsregistrering

Ingrid Nordahl
Ingrid Hestvik Dahl

Sosialt ansvarlig
Markedsf ring og Macron

Ola Eliassen
Ingrid Solstad Andreassen

Anleggsansvarlig
Vara I

Edvard Berg
Frida Eilertsen Nielsen

Vara II

Birgit Dahl

Vara III

Helge Sættem

Valgkomitée og revisorer

Valgkomitéen har bestått av Tine Margrethe Brun Henriksen (leder) og Ida Marie
Dalstein.
Revisorer har vært Endre Larsplass og Odd Martin Dalbakk
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Året som gikk fra TSI Hovedstyret
Studentlekene
Før årets TSI HS tok over ble det arrangert Studentlekene i Tromsø for andre gang. Dette var
et vellykket arrangement og vi syns det er gøy at så mange studenter kommer fra hele landet
for å konkurrere i Nordens Paris. Vi håper dette blir arrangert flere ganger i studentbyen vår.
Overføringshelg
Det nye styret tok over i mars 2018. I tradisjon tro holdte vi overføringshelg i godt kjent
TSI-stil. Formålet med denne helgen var å få kjørt det nye styret inn i hvordan man drifter
Nord-Norges største idrettslag. Hele helgen var satt av til å jobbe med de aktuelle sakene som
lå mens det gamle styret trådte ned, samt bestemme seg for hva hovedstyret skulle ha som
hovedfokus. I år valgte hovedstyret å blant annet endre på fordelingsnøkkelen samt
50-årsjubileet til Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet. Et annet fokus var
nemlig å forene studenter fra ulike Campus i Nord-Norge, gjennom idretten.
Samordnet rapportering og søknad om momskompensasjon
I april 2018 måtte vi nok en gang gjennom en tidkrevende jobb med samordnet rapportering,
men i år er forhåpentligvis siste gangen dette gjennomføres da vi har fått nytt medlemssystem
gjennom IdrettenOnline som kan leses mer om lenger nede.
TSI søkte om momskompensasjon med grunnlag i omsetning på kr…………
Momskompensasjonen kan ses i regnskapet.
TSI i borgertoget på 17.mai
TSI Hovedstyret hadde i år forhåpninger om å fokusere på TSI sitt bidrag i borgertoget.
TSI Hovedstyret synes det var viktig å vise størrelsen på TSI i sin helhet og inviterte alle
undergruppene til å stille sammen med Hovedstyret
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Debutuka
I de to første ukene av semesterstart var det naturlig å vise frem TSI der Debutuka var preget
av aktiviteter som var arrangert av våre undergrupper. Vi gjorde oss synlige på Studexpo,
samt under lysløypa der vi hadde stand på Flyt.
Macron
I år har vi fokusert på markedsføring, og noe av det vi har lagt vekt på er TSI sin kolleksjon.
På kontoret har vi fått utsalg av varer, samt prøveeksemplarer slik at våre medlemmer enklere
kan få tak i Macron sine produkter.
Studentlekene Bergen Challenge
I år ble Studentlekene arrangert i Bergen, og mange av våre medlemmer reiste ned for å
konkurrere i ulike idretter. Blant annet fikk vi to mestere i tennis som representerte TSI. Dette
har vekket interessen for å starte opp en tennis-gruppe i vårt idrettslag. TSI basketball klarte
også å kvalifiserer seg til EM.
Ekstraordinært årsmøte
Vi så oss nødt til å holde et ekstraordinært årsmøte i oktober. Dette var fordi vi trengte et nytt
medlem i Hovedstyret som kunne ta seg av det nye medlemssystemet vårt. I tillegg ble TSI
Lacrosse en del av TSI. Vi fikk også et nytt krav når det kommer til opprettelse av nye
undergrupper:
«Fra og med dette ekstraordinære årsmøte skal alle som ønsker å opprette en ny undergruppe ha minst
en representant til stede ved eventuell søknad om opprettelse på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte.
Dersom dette ikke gjennomføres kan ikke den nye undergruppen bli tatt opp som en del av TSI på det
aktuelle årsmøtet».

IdrettenOnline og ny nettside
Ingrid Dahl Hestvik ble medlemsansvarlig etter vårt ekstraordinære årsmøte og har fått i jobb
å ta seg av vårt nye medlemssystem. Etter å ha forhørt oss med Oslostudentenes idrettslag
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(OSI) bestemte vi oss for å gå for IdrettenOnline. Gjennom dette systemet har vi også fått en
ny nettside der undergruppene i større grad vil få oversikt over sine medlemmer. I tillegg vil
undergruppene i større grad være ansvarlig for aktivitet på nettsiden.

UiT 50-år og Kampen om Nord-Norge
Som tidligere nevnt er 2018 jubileumsåret til UiT som feirer hele 50 år. Undergrupper fra TSI
har vist seg under flere begivenheter, blant annet under By-lørdag og Studexpo by Night som
var et arrangement der undergruppene skulle vise frem idretten sin på Driv. Dette var et
samarbeid mellom Samskipnaden, Driv og flere studentforeninger. Mange av undergruppene
våre har vært ekstremt flinke til å stille opp på stand i år!
Kampen om Nord-Norge ble arrangert 19.-21. oktober med et mål om å samle studenter fra
ulike Campus under UiT. Studentene deltok i kanonballturnering på Kraft Sportssenter,
etterfulgt av bankett på Tromsø Sport og Eventsenter. Flesteparten av deltakerne var fra
Tromsø, men vi fikk hele to lag fra Alta. Dette styrket vårt samarbeid med Alta
studentidrettsforening (ASIF), samtidig som det var en fin måte å markere UiT sine 50 år. I
tillegg var Norges Studentidrettsforbund glade for vårt samarbeid.
NSIs ledersamling
Hovedstyret sendte ned en representant fra TSI for å delta på ledersamlingen 26.-28.oktober.
Denne samlingen var fylt av gode foredragsholdere, konstruktive oppgaver og god
studentidrettsånd. Flere medlemmer av vårt Hovedstyre var tilstede som NSI representanter.
Gay Pride
Også i år gikk TSI i Gay Pride i Tromsø, og det ble som alltids markert med parade.
Markeringen gikk av den 10.november og vi i TSI syns det er viktig å vise at alt er lov(e) og
at TSI er for alle!

TSI HS - Resultatregnskap for regnskapsåret 2018
Driftsinntekter

Denne perioden

3199

Medlemskontigent

3450

Overføringer fra Studentparlamentet

3451

Overføringer fra NIF

3452

Overføringer fra UiTø

3453

Midler fra Norsk Tipping AS

3454

Tilbakebetalt kredit hos foreninger/forbund/organisasjoner

3455

Overføring- Lokale aktivitetsmidler

3456

Momskompensasjon

3457

Tilskudd til utstyr

3903
3904

Forrige periode

0.00

181 500.00

1 435 000.00

1 470 000.00

20 000.00

17 000.00

465 000.00

460 000.00

5 679.66

3 710.23

0.00

2 115.00

5 200.00

55 100.00

213 080.00

0.00

8 225.00

0.00

Inntekt ifm møte/kurs/arrangement/dugnad

26 226.00

0.00

Overskudd Studentlekene

67 870.29

0.00

2 246 280.95

2 189 425.23

Sum driftsinntekter
Driftsutgifter

Denne perioden

Forrige periode

5002

Godtgjørelse til arbeidsutvalget i styret

- 20 000.00

- 15 000.00

5003

Godtgjørelse/honorar/lønn til styremedlemmer i forrige periode

- 19 000.00

- 23 500.00

6000

Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom

- 58 983.82

- 18 310.23

6300

Leie lokale

- 562 677.43

- 536 036.34

6399

Annen kostnad lokaler

- 564.00

0.00

6572

Arbeidsklær, ikke oppgavepliktig

- 7 058.40

- 9 375.00

6701

Revisjonshonorar

- 4 000.00

- 4 000.00

6705

Regnskapshonorar

- 10 000.00

- 10 000.00

6707

Kontoransvarlighonorar

- 5 000.00

- 20 000.00

6800

Kontorrekvisita

- 7 867.98

- 5 119.00

6860

Møte, kurs, oppdatering o.l.

- 29 552.10

- 27 883.02

7140

Reisekostnad, ikke oppgavepliktig

7333

Markedsføring

7500

Forsikringspremie

7600

Lisensavgifter og kontigenter

7700

Tildeling av ordinære midler

7701

Tildeling av ekstraordinære midler

7702

- 8 520.00

- 2 496.88

- 74 407.01

- 18 644.77

- 3 823.00

- 16 819.00

- 62 349.46

- 13 494.94

-1 286 572.70

-1 014 157.50

- 209 689.00

- 205 147.00

Tildeling av oppstartsmidler

- 20 000.00

0.00

7703

Utstyr til Kraft

- 15 912.00

- 395.00

7705

Støtte til SL

- 32 000.00

- 50 000.00

7706

Kraft II

- 8 274.00

- 22 544.00

7710

Sosiale arrangementer

- 15 899.96

- 85 710.63

7711

Styremøter

- 8 109.00

- 7 432.60

7712

Møter regi NSI

- 10 730.00

- 5 018.00

Tromsøstudentenes Idrettslag
Org. nr.: 879 38 72 72

Tromsøstudentenes Idrettslag
C/O Kraft Sportssenter
Framstredet 79
N-9019 TROMSØ, Norge

Tlf. kontor: 778 46 228
E-post: tsi.post@gmail.com

7713

Årsmøte

- 1 045.00

0.00

7714

Kampen om Nord-Norge

- 97 159.79

0.00

7716

Støtte til fremtidig SL

- 50 000.00

0.00

7729

Dugnad

- 10 000.00

0.00

7770

Bank- og kortgebyr

- 23 164.00

- 29 291.75

7771

Vippsgebyr

- 294.00

0.00

7791

Purregebyr leverandør

- 210.00

0.00

-2 662 862.65

-2 140 375.66

Sum driftsutgifter
Driftsresultat

Denne perioden

Driftsresultat

Forrige periode

- 416 581.70

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster

Denne perioden

8051

Renteinntekt bankinnskudd

8302

Betalt skatt fra styremedlemmer med godtgjørelse/honorar/lønn

Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster
Resultat

Forrige periode

3 200.84

6 758.31

0.00

- 3 290.00

3 200.84

3 468.31

Denne perioden

Resultat

49 049.57

Forrige periode

- 413 380.86

52 517.88

Balanserapport 01.01.2018 til 31.12.2018
Kontonr

Konto

1201

Utstyr Kraft Sportssenter

1579

Andre kortsiktige fordringer

1920

Bankinnskudd

1920

Inngående 01.01.2018

Endring

Utgående 31.12.2018

684 210.82

7 892.18

692 103.00

- 31 580.00

104 123.00

72 543.00

-1 014 022.39

0.00

-1 014 022.39

Brukskonto (78780618913)

613 411.57

- 592 685.61

20 725.96

1920

Naustfondet (50056690252)

486 680.49

2 040.06

488 720.55

1920

Sparekonto (50056690244)

213 785.77

100 897.51

314 683.28

1920

Årsavgift (12035754111)

73 121.84

0.00

73 121.84

1920

Studentleker (15033185976)

1 514.81

0.00

1 514.81

1950

Skattetrekkskonto (78780618921)

280.34

0.00

280.34

2050

Annen egenkapital

- 974 885.37

0.00

- 974 885.37

2999

Annen kortsiktig gjeld

0.00

- 35 648.00

- 35 648.00

52 517.88

- 413 380.86

- 360 862.98

Udisponert resultat
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Noter til regnskapet 2018
Noter til regnskapet 2018
Under følger utdypning av postene fra regnskapet for 2018.

Note 1 - Driftsinntekter
3199 Medlemskontingent: kr 0
I 2018 mottok ikke TSI betalingen for medlemskontingenter og denne posten endte på kr. 0,mot 181 500,- for 2017. Grunnen til dette var at kontingentene for 2018 inngikk i en avtale fra
2017 med Kraft Sportssenter. Dette skulle dekke utstyr på KS etter åpningen av Kraft II.

3450 Overføringer fra Studentparlamentet: kr 1 435 000
For 2018 mottok TSI totalt kr. 1 435 000,- fra Studentparlamentet. Dette er en nedgang på kr.
35 000,- fra 2017. Dette er midler som TSI mottar fra Studentparlamentets utdeling av
semesteravgiftsmidler. Søknad sendes vanligvis rundt månedsskiftet august- september.

3451 Overføringer fra NIF: kr 20 000
For 2018 mottok TSI totalt kr. 20 000,- fra NIF. Dette er en økning på kr. 3 000,- fra 2017.
Disse midlene ble overført fra NSI etter søknad fra TSI om støtte til å arrangere Kampen om
Nord-Norge.

3452 Overføringer fra UiTø: kr 465 000
For 2018 mottok TSI totalt kr. 465 000,- fra UiTø. Dette er en økning på kr. 5 000,- fra 2017.
Dette er midler som tilsøkes UiTø for å dekke ekstern leie. Søknad sendes som oftest på
vårparten.

3453 Midler fra Norsk Tipping AS: kr 5 680
For 2018 mottok TSI totalt kr. 5 680,- fra Norsk Tipping AS. Dette er en økning på kr. 1 970,fra 2017. Dette er midler som kommer fra grasrotandelen.
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3455 Overføring- Lokale aktivitetsmidler: kr 5 200
For 2018 mottok TSI totalt kr. 5 200,- i lokale aktivitetsmidler fra Tromsø Idrettsråd. Dette er
en nedgang på kr. 49 100,- fra 2017. Grunnen til at det TSI ikke søkte mer i 2018 var at
midlene i stor grad var rettet mot barneidrett.

3456 Momskompensasjon: kr 213 080
For 2018 mottok TSI totalt kr. 213 080,- i momskompensasjon. Dette er i praksis
kompensasjon for regnskapsåret 2016, søkt om i 2017 og utbetalt i slutten av desember 2017.
Dette ble da bokført i resultatregnskapet for 2018 av nåværende styre. Etter budsjett 2019 for
TSI fortsetter vi med dette, slik at en momskompensasjonsutbetaling blir ført i
resultatregnskapet per regnskapsår.

3457 Tilskudd til utstyr: kr 8 225
For 2018 mottok TSI totalt kr. 8 225,- i tilskudd til utstyr. Dette er en økning på kr. 8 225,- fra
2018. Dette er midler som TSI HS i utgangspunktet har lagt ut for å betale utstyr for TSI
Volleyball. Når TSI Volleyball har fått innvilget tilskudd fra Norges Volleyballforbund, har
dette tilskuddet tilfalt TSI HS.

3903 Inntekt ifm. Møte/kurs/arrangement/dugnad: kr 26 226
For 2018 mottok TSI totalt kr. 26 226,- etter møte/kurs/arrangement/dugnad. Dette er en
økning på kr. 26 226,- fra 2017. Den største inntektsdriveren her er påmeldinger til Kampen
om Nord-Norge.

3904 Overskudd Studentlekene: kr 67 870
For 2018 mottok TSI HS totalt kr. 67 870,- etter overskudd fra Studentlekene Tromsø 2018.
Etter punkt i søknad til NSI om å arrangere Studentlekene Tromsø 2018, skulle 50% av
overskuddet tilfalle TSI som idrettslag. Dette er en økning på kr. 67 870,- fra 2017.

Sum driftsinntekter kr 2 246 281,-
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Note 2 Driftsutgifter
5002 Godtgjørelse til arbeidsutvalget i styret kr 20 000
I 2018 er det utbetalt kr. 20 000,- i godtgjørelse til arbeidsutvalget i styret. Fordelingen var
som følger: Kr. 7 500,- hver til leder og nestleder grunnet arbeidsfordeling mellom dem og kr.
5 000,- til økonomiansvarlig. Dette er en økning på kr. 5 000,- fra 2017.

5003 Godtgjørelse/honorar/lønn til styremedlemmer i forrige periode kr 20 000
I 2018 er det utbetalt kr. 20 000,- i godtgjørelse til styremedlemmer i forrige periode. Dette er
en reduksjon på kr. 4 500,- fra 2017.

6000 Avskrivninger på bygninger og annen fast eiendom kr 58 984
I 2018 er det avskrevet kr. 58 984,- for utstyr på Kraft Sportssenter som er aktivert. Se
vedlegg 1201-6000 Utstyr Kraft Sportssenter. Dette er en økning på kr. 40 674,- fra 2017.

6300 Leie lokaler kr 562 677
I 2018 er det utbetalt kr. 562 677,- i ekstern leie. Dette er en økning på kr. 26 641,- fra 2017.
Denne posten er avstemt mot inntektspost 3452 Overføringer fra UiTø.

6399 Annen kostnad lokaler kr 564
I 2018 er det utbetalt kr. 564,- i annen kostnad lokaler. Dette er en økning på kr. 564,- fra
2017. Denne posten brukes til alle kostnader relatert til lokaler som ikke omfatter selve leien.

6572 Arbeidsklær, ikke oppgavepliktig kr 7 058
I 2018 ble det kjøpt styrejakker fra Macron til hvert styremedlem. Dette havnet på kr. 7 058,Dette er en reduksjon på kr. 2 317,- fra 2017.

6701 Revisjonshonorar kr 4 000
I 2018 ble det betalt kr. 4000,- i revisjonshonorar til valgte revisorer. Dette samme beløp som
i 2017.
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6705 Regnskapshonorar kr 10 000
I 2018 ble det betalt kr. 10 000,- i regnskapshonorar til kasserer og økonomiansvarlig med lik
fordeling. Dette samme beløp som i 2017.

6707 Kontoransvarlighonorar kr 5 000
I 2018 ble det betalt kr. 5 000,- i kontoransvarlighonorar. Dette er en reduksjon på kr. 15 000,fra 2017.

6800 Kontorrekvisita kr 7 868
I 2018 ble det betalt kr. 7 868,- for kontorrekvisita. Dette er en økning på kr. 2 749,- fra 2017.
Grunnen til dette er at TSI flyttet til kontorlokale i Kraft Sportssenter og det var behov for
utstyr til det nye kontoret.

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. kr 29 552
I 2018 ble det brukt kr. 29 552,- på møte kurs og oppdatering o.l. Dette er en økning på kr. 1
669,- fra 2017. I 2018 ble den største kostnadsdriveren på denne posten kurs arrangert av
idrettenonline hvor ledere i alle undergrupper var invitert.

7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig kr 8 520
I 2018 ble det betalt kr. 8 520,- i reisekostnader. Dette er en økning på kr. 6 023,- fra 2017.
Grunnen til økningen var at flere av fjorårets styremedlemmer deltok på NSIs ting våren
2018.

7333 Markedsføring kr 74 407
I 2018 ble det brukt kr. 74 407,- på markedsføring. Dette er en økning på kr. 55 762,- fra
2017. Grunnen til økningen og den største kostnadsdriveren på denne posten er design av ny
hjemmeside hos idrettenonline. TSI HS anser markedsføring som viktig og ønsker å nå ut til
alle studenter.

7500 Forsikringspremie kr 3 823
I 2018 ble det brukt kr. 3 823,- på forsikringspremie. Dette er en reduksjon på kr. 12 996,- fra
2017. Grunnen til reduksjonen er at alle undergrupper i 2018 har betalt sine egne forsikringer.
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7600 Lisensavgifter og kontigenter kr 62 350
I 2018 ble det brukt kr. 62 350,- på lisenser. Dette er en økning på kr. 48 855,- fra 2017.
Grunnen til økningen og den største kostnadsdriveren på denne posten er overgangen til
idrettenonline og lisenser i forbindelse med dette.

7700 Tildeling av ordinære midler kr 1 286 573
I 2018 ble det tildelt kr. 1 286 573,- i ordinære midler etter søknad fra undergruppene og blir
med dette den største kostnadsposten i resultatregnskapet til TSI HS for 2018. Dette gir også
en økning på kr. 272 415,- fra 2017. Grunnen til økningen er en økning i antall medlemmer og
antall undergrupper i idrettslaget. Denne regnskapsposten avstemmes mot inntektspost 3450
Overføringer fra Studentparlamentet.

7701 Tildeling av ekstraordinære midler kr 209 689
I 2018 ble det brukt kr. 209 689,- på markedsføring. Dette er en økning på kr. 4 542,- fra
2017. Grunnen til økningen kan være at TSI HS har vært oppfordrende mot undergruppene og
anbefalt å søke på ekstraordinære midler.

7702 Tildeling av oppstartsmidler kr 20 000
I 2018 ble det tildelt kr. 20 000,- i oppstartsmidler. Dette er en økning på kr. 20 000,- fra
2017. Grunnen til økningen er at TSI Unicycling og TSI Sportsfiske ble tatt opp på årsmøtet i
2018.

7703 Utstyr til Kraft kr 15 912
Denne posten brukes til idrettslig utstyr til Kraft som har lavere innkjøpspris enn kr. 15 000. I
2018 ble det brukt kr. 15 912,- på utstyr til Kraft. Dette er en økning på kr. 15 517,- fra 2017.
Grunnen til økningen er det har blitt kjøpt inn mye utstyr generelt etter at Kraft II åpnet.

7705 Støtte til SL kr 32 000
I 2018 ble det gitt kr 32 000,- i støtte til Studentlekene Tromsø 2018. Dette er en nedgang på
kr. 18 000,- fra året tidligere.

7706 Kraft II kr 8 274
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I 2018 ble det benyttet kr. 8274,- på utstyr til Kraft som ikke er knyttet til idrettslig aktivitet.
Dette er en nedgang på kr. 14 270,- fra 2017. I 2018 ble det blant annet kjøpt inn TSI-logoer
fra Macron.

7710 Sosiale arrangementer kr 15 900
I 2018 ble det brukt kr. 15 900,- på sosiale arrangementer. Vi har valgt å opprette 7714
Kampen om Nord-Norge for bedre kostnadsbilde rundt Kampen. Alle sosiale arrangementer
utenom Kampen om Nord-Norge havner under 7710.

7711 Styremøter kr 8 109
I 2018 ble det brukt kr. 8 109,- på styremøter. Dette er en økning på kr. 676,- Denne posten
brukes i hovedsak til mat som serveres under styremøtene til TSI HS.

7712 Møter regi NSI kr 10 730
I 2018 ble det brukt kr. 10 730,- på møter i regi av NSI. Dette er en økning på kr. 5 712,Grunnen til økningen er at TSI deltok på tinget NSI på vårparten 2018 med 4 ekstra deltakere.

7713 Årsmøte kr 1 045
I 2018 ble det brukt kr. 1 045,- på årsmøte som ble holdt på vårparten.

7714 Kampen om Nord-Norge kr 97 160
I 2018 ble «Kampen om Nord-Norge» arrangert for første gang. Dette er en
kanonballturnering som arrangeres med mål om å samle de ulike campusene til TSI til et stort,
moro og idrettslig arrangement. Under denne posten er alle kostandene TSI hadde i
forbindelse med Kampen 2018 slik som reiserefusjon, overnatting, bankett, etc. Totalt havnet
dette på kr. 97 160,- TSI var også pliktig til å levere inn rapport og regnskap til NSI etter
arrangementet, som er hovedgrunnen til at vi valgte å opprette en egen post for dette
arrangementet i regnskapet.

7716 Støtte til fremtidig SL kr 50 000
TSI HS setter i 2018 av kr. 50 000,- til fremtidige Studentleker i Tromsø med håp om at SL
Tromsø kan arrangeres igjen allerede i 2020.

7729 Dugnad kr 10 000
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I 2018 ble det brukt kr. 10 000,- på dugnader i regi av TSI. Dugnadene blir tatt av
undergrupper.

7770 Bank- og kortgebyr kr 23 164
I 2018 ble det brukt kr. 23 164,- på bank- og kortgebyr. Dette er en reduksjon på kr. 6 061,fra 2017.

7771 Vippsgebyr kr 8 109
Gebyr for bruk av Vipps. I 2018 ble det brukt kr. 294,-

7791 Purregebyr leverandør kr 8 109
I 2018 ble det brukt kr. 210,- på purregebyrer

Sum driftsutgifter kr 2 662 863,-

Note 3 Finansinntekter
8051 Renteinntekt bankinnskudd kr 3 201
I 2018 mottok TSI 3 201 i renter på bankinnskudd. Dette kommer i hovedsak av
sparekontoene til TSI hvor midlene er øremerket.

Sum finansinntekter kr 3 201,-

Driftsresultat kr 413 381,- i underskudd
Med dette går TSI HS med 413 381,- i regnskapsmessig underskudd for regnskapsåret 2018.
Vi poengterer at dette kun er TSI HS, og ikke hele idrettslaget under ett. Da hver undergruppe
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fører hvert sitt regnskap i Fiken Regnskap. Nåværende TSI HS har fremmet flere forslag for å
forbedre og effektivere idrettslaget økonomisk. Det er blant annet foreslått å bytte fra Fiken
Regnskap til Visma, slik at regnskap for alle undergruppene kan føres samlet men med en
avdeling per undergruppe.
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TSI – Tromsøstudentenes Idrettslag
Regnskapskommentar til årsregnskapet 2018

KOMMENTAR
TSIs totale omsetning for regnskapsåret 2018 estimeres til å være kr. 5 450 913,- og resultat
er kr. -352 034,- Dette inkluderer alle undergrupper og er basert på underregnskap som
undergruppene selv har ført i Fiken Regnskap. Underregnskapene finnes i hver enkelt
undergruppes årsmelding. Nåværende HS har anbefalt neste styre å bytte fra Fiken Regnskap
til Visma hvor det kan føres i et stort kontospesifisert regnskap med en avdeling for hver
undergruppe. Det er også anbefalt at idrettslaget ser mot en løsning med autorisert
regnskapsfører samt at antall bankkontoer reduseres til 3; En for drift, en for evt. skattetrekk
og en for sparing. TSI vil for regnskapsåret 2019 være pliktig til å engasjere statlig godkjent
revisor.

VEDLAGT FØLGER
•
•
•
•

Estimat av årsresultat for hele
idrettslaget
Estimat av årsomsetning for hele
idrettslaget
Avstemming støtte UiTø
Avstemming støtte
Studentparlamentet
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•
•
•

Kontospesifisert resultatregnskap og
balanse for TSI HS med noter
Budsjett TSI HS for 2019 med noter
Forslag til effektivisering av struktur
for TSI 2019

Tromsøstudentenes Idrettslag
C/O Kraft Sportssenter
Framstredet 79
N-9019 TROMSØ, Norge

Tlf. kontor: 778 46 228
E-post: tsi.post@gmail.com

ESTIMAT AV ÅRSRESULTAT INKL. ALLE UNDERGRUPPER FOR REGNSKAPSÅRET 2018
Kontonavn

Driftsinntekter

Driftsutgifter

Resultat

Studentlekene Tromsø

1112438

-1244020

-131582

Tromsøstudentenes Idrettslag Hovedstyre

2249482

-2662863

-413381

TSI Aikido

130585

-120709

9876

TSI Basketak

74874

-76250

-1376

TSI Basketball

4100

-6380

-2280

15262

-5576

9686

TSI Biljard
TSI Dansademika

59594

-67982

-8388

TSI Fjellgruppa

148569

-93679

54890

TSI Fotball

219744

-210897

8847

TSI Futsal

32600

-19453

13147

TSI Håndball

631508

-670694

-39186

TSI Innebandy

266015

-261497

4518

TSI Ishockey

24551

-9164

15386

TSI Judo

39370

-67126

-27756

TSI Kajakkpolo

21305

-16389

4917

212836

-176142

36694

TSI Plask

25054

-15627

9427

TSI Seiling

89034

-49975

39060

TSI Langrenn

TSI Shorin Ryu(Karate)

1603

-7957

-6354

TSI Sportsfiske

20002

-19570

432

TSI Styrkeløft

129284

-124464

4821

TSI Surf

127823

-128470

-647

TSI Surk

230685

-225800

4885

TSI SUT

145899

-196037

-50137

24256

-10417

13839

TSI Trulle

202976

-160865

42110

TSI TULL

TSI Trailblazers

130178

-91010

39168

TSI Unicycling

20004

-11104

8900

TSI Volleyball

689543

-681093

8450

Årsresultat for TSI inkl. alle undergrupper
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ESTIMAT AV ÅRSOMSETNING INKL. ALLE UNDERGRUPPER FOR REGNSKAPSÅRET 2018
For å beregne total omsetning må vi trekker vi fra det som undergruppene mottar av støtte fra TSI HS, da dette er
interne overføringer og ikke kan telles to ganger. Følgende poster under består utelukkende av internoverføringer
som undergruppene bokfører som inntekter. Med forbehold om at alle undergrupper har bokført alle inntekter fra
TSI HS som frie posteringer, så vil dette gi den totale omsetningen til idrettslaget basert på tallene som
undergruppene selv bokfører.

Internoverføringer fra TSI HS som trekkes fra

Sum

7700 Tildeling ekstraordinære midler

1286573

7701 Tildeling ekstraordinære midler

209689

7702 Tildeling av oppstartsmidler

20000

7705 Støtte til SL

32000

7716 Støtte til fremtidig SL

50000

7729 Dugnad

30000

Sum interne overføringer

1628262

Inntekter alle undergrupper kombinert

7079175

Sum interne overføringer fra TSI HS

1628262

TOTAL OMSETNING

5450913

Med utgangspunkt i tallene som undergruppene selv rapporterer samt regnskapspostene i TSI HSs regnskap,
estimerer vi den totale omsetningen for idrettslaget til å være kr. 5 450 913,- Dette medfører at TSI plikter å
engasjere statlig godkjent revisor for regnskapsåret 2019.

Tromsøstudentenes Idrettslag
Org. nr.: 879 38 72 72

Tromsøstudentenes Idrettslag
C/O Kraft Sportssenter
Framstredet 79
N-9019 TROMSØ, Norge

Tlf. kontor: 778 46 228
E-post: tsi.post@gmail.com

AVSTEMMINGER AV OFFENTLIGE MIDLER MOTTATT

AVSTEMMING STØTTE FRA UiTø
For regnskapsåret 2018 har TSI mottatt kr. 465 000,- i støtte fra UiTø. Dette er midler som søkes om for å dekke
ekstern leie, da mange undergrupper er avhengige av dette. For regnskapsåret 2018 ble det brukt kr. 562 677,- på
ekstern leie. Se konto 6300 Leie lokale i Fiken Regnskap.

AVSTEMMING STØTTE FRA STUDENTPARLAMENTET
For regnskapsåret 2018 har TSI mottatt kr. 1 435 000,- i støtte fra Studentparlamentet. Dette er midler som søkes
om for å dekke idrettslagets daglige drift. For enkelhets skyld avstemmes dette kun mot regnskapskonto «7700
Ordinære midler» og «7701 ekstraordinære midler» som er tildelinger fra hovedstyret til undergruppene og som
videre er basert på TSIs fordelingsnøkkel. For regnskapsåret 2018 var 7700 tildeling av ordinære midler på kr. 1
286 573,- og 7701 tildeling av ekstraordinære midler på kr. 209 689,- Totalt utgjør dette kr. 1 496 262,- som i sin
helhet har gått til undergruppene.
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Vedlegg 1: Budsjett TSI Hovedstyre 2019
Driftsinntekter
3199
3450
3451
3452
3453
3456
Sum
driftsinntekter

Medlemskontingent
Overføringer fra Studentparlamentet
Overføringer fra NIF
Overføringer fra UiTø
Midler fra Norsk Tipping
Overføring fra UiT/Idrettshøgskolen for leie av utstyr

200000
1585000
110575
650297
5600
12151
2563623

Driftsutgifter
5002 Godtgjørelse til arbeidsutvalget i styret
Godtgjørelse /honorar/lønn til styremedlemmer i forrige
5003 periode
6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom
6300 Leie lokale
6701 Revisjonshonorar
6705 Regnskapshonorar
6707 Kontoransvarlighonorar
6800 Kontorrekvisita
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.
7333 Markedsføring
7500 Forsikringspremie
7600 Lisensutgifter og kontigenter
7700 Tildeling av ordninære midler
7701 Tildeling av ekstraordinære midler
7702 Tildeling av oppstartsmidler
7703 Utstyr til Kraft Sportssenter
7710 Sosiale arrangementer
7711 Styremøter
7700 Bank- og kortgebyr
Sum driftsutgifter

25000
65000
660000
20000
20000
20000
5000
40000
80000
20000
40000
1500000
250000
20000
25000
70000
10000
20000
2910000

Resultat

-346377
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Noter til budsjettet 2019
Noter til budsjettet 2019
Under følger utdypning av postene fra budsjettet 2019. Postene er ikke justert til inflasjon.

Note 1 - Driftsinntekter
3199 Medlemskontingent: kr 200 000
Vi budsjetterer med at TSI i 2019 mottar litt mer fra medlemskontingentene enn budsjettert
med for 2018.
3450 Overføringer fra Studentparlamentet: kr 1 585 000
For 2019 er TSI tildelt kr 1 585 000,- fra Studentparlamentet. Dette er en økning på 150 000
fra 2018. Grunnen for økningen i søkt beløp er at antall undergrupper som er underlagt TSI
samt økt aktivitet i mange av undergruppene. TSI Hovedstyre reviderte også i 2018
fordelingsnøkkelen, slik at denne vil bli mer brukervennlig og lettere for undergruppene å
benytte. Vi forventer derfor for 2019 en økning innen ordinære midler som vi vil bli tilsøkt av
undergruppene.

3451 Overføringer fra NIF: kr 110 575
Dette er momskompensasjon for TSIs driftskostnader i 2017, utbetalt i desember 2018 og ført
i resultatregnskapet for 2019. Grunnen til dette er at pengene TSI mottok i 2017 ble av
daværende styre ført som en inntekt i regnskapsåret 2018. Vi fortsetter med dette slik at en
momskompensasjon blir ført for hvert regnskapsår. Momskompensasjonen blir videre utbetalt
omkring midten av desember og pengene som idrettslag mottar i da er egentlig kompensasjon
for regnskapsåret før. Samtidig er det stor usikkerhet hva klubben mottar fra år til år da det er
en total sum som fordeles likt mellom idrettslagene i Norge. Med dette som grunnlag fører vi
momskompensasjonen utbetalt til TSI i desember 2018 i resultatregnskapet for 2019.
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3452 Overføringer fra UiTø: kr 650 297
Dette er penger som TSI søker om fra UiT som skal dekke de eksterne leiekostnadene
som TSI har. UiTø besvarer normalt søknad på våren og i skrivende stund er svar på søknad
fortsatt ikke mottatt. Leiekostnadene for 2019 og dermed tilsøkt sum estimert til kr 650 297,for 2019.
3453 Midler fra Norsk Tipping: kr 5 600
Beløpet gjelder grasrotandelen som TSI får fra norsk Tipping. I 2018 mottok TSI kr
5679,66 det estimeres at betalingen i 2019 blir på omtrent det samme.

3456 Overføring fra UiT/Idrettshøgskolen for leie av utstyr: kr 12 151
Beløpet gjelder avtalen mellom TSI og UiT for leie av utstyr på Kraft til bruk i undervisning.
Årlig beløp er etter avtalen kr 12 151. Det foreslås at det faktureres etterskuddsvis i to
terminer, en etter hvert semester. Det er ikke fakturert for høsten 2018, slik at det kan
faktureres av nytt styre våren og høsten 2019.

Sum driftsinntekter kr 2 563 623,-

Note 2 Driftsutgifter
5002 Godtgjørelse til arbeidsutvalget i styret kr 20 000
I det nye budsjettet har vi valgt å la honoraret stå på 20 000 kr. Der kroner 10 000,- går til
leder og de resterende kr 10 000,- fordeles likt mellom økonomiansvarlig og nestleder.
Dette på bakgrunn av de som sitter i AU har et større ansvar enn de andre
styremedlemmene i TSI.
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5003 Godtgjørelse/honorar/lønn til styremedlemmer i forrige periode kr 25 000
Dette er resterende honorarer til avtroppende HS, dette blir utbetalt etter årsmøtet i
Februar. Beløpet gjelder følgende; kr 10 000,- til regnskap og 15 000,- til kontoransvarlig.
6000 Avskrivninger kr 65 000
I 2017 kjøpte TSI en god del utstyr til undergruppene til Kraft Sportssenter og dette er aktivert
og avskrives hvert år frem til 2027. Det ble også kjøpt inn utstyr til mindre summer i 2018.
Etter avskrivningsplan for 1201 Utstyr Kraft Sportssenter (Finnes som vedlegg i Fiken) blir
beløpet kr 61 530 for 2019. For 2019 budsjetterer vi likevel med kr 65 000 slik at det er
ytterligere rom dersom det gjøres nye investeringer.
Denne posten omfatter avskrivning av utstyr kjøpt inn i forbindelse med åpningen av Kraft
Sportssenter. Utstyr er kjøpt inn etter bestilling fra undergruppene. Utstyr med en innkjøpspris
over kr 15 000,- blir balanseført under eiendelsposten 1201 Utstyr Kraft Sportssenter, og
kostnadsført mot resultatposten 6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom.
Utstyr med en innkjøpspris lavere enn kr 15 000,- kostnadsføres i sin helhet i perioden
innkjøpet skjedde.

6300 Leie lokale kr 660 000
Dette er de eksterne leiekostnadene som går til leie av idrettsanlegg utenfor Kraft. I 2018 ble
total kostnad for ekstern leie totalt kr. 562 677. TSI har for 2019 søkt om kr. 650 297 til
ekstern leie fra UiTø. Grunnlaget for beregningen var søknader om ekstern leie i
årsmeldingene for undergruppene i 2018 samt en økning i leiekostnader på 2%. Videre er
dette uten å ta høyde for at det ved årsmøtet i 2019 vil kunne bli tatt opp flere nye
undergrupper som vil kunne være avhengig av ekstern leie for resten av 2019. For 2019
budsjetterer vi med kr. 660 000 da plassmangelen på mange måter er en flaskehals for TSI.
Mange etablerte undergrupper ønsker utvidede treningstider og det er stadig mange nye
undergrupper som forsøker å etablere seg. Denne utgiftsposten bør avstemmes mot
inntektskonto 3452 Overføringer fra UiTø, da dette er søknadsgrunnlaget for 3452.
6701 Revisjonshonorar kr 20 000
Posten gjelder honoraret som utbetales til revisor for regnskapsåret 2019. Siden TSI i 2019 vil
være revisjonspliktig, så øker denne posten betydelig sammenlignet med årene. Vi øker denne
fra kr. 4 000 og anslår at revisjon kan komme til å koste idrettslaget kr. 20 000.
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6705 Regnskapshonorar kr 20.000
Honoraret går til de personene som tar seg av regnskapsføringen for TSI HS, tidligere er
dette fordelt likt mellom økonomiansvarlig og kasserer. Beløpet står fortsatt på kr
20 000,-.
6707 Kontoransvarlighonorar kr 20.000
Honoraret går til de personene som har fast kontortid på kontoret. Beløpet står på kr
20 000,6800 Kontorrekvisita kr 5.000
Kontoret på Kraft Sportssenter trenger vedlikehold og fortløpende rekvisita. Vi setter denne til
kr. 5 000,6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. kr 40.000
Denne posten holdes på kr. 40 000,- da posten for 2018 havnet på 29 552,- og det bør
fokuseres mer på mulighetene som kursing og oppdatering kan gi.
7333 Markedsføring kr 80.000
Markedsføring er viktig for at TSI skal fortsette å vokse og dette bør være et satsningsområde
for TSI. Vi setter markedsføringsposten til kr 80 000,- da denne posten for regnskapsåret 2018
havnet på kr. 74 407.
7500 Forsikringspremie kr 20.000
Forsikringsavtalen bør i 2019 revideres. Prisene kan være justert og bør sjekkes, samt at
medlemsantallet i kollektiv skadeforsikring bør sees på. Undergruppen TSI Basketak har
heller ikke individuelle idrettsforsikringer gjennom forbund (Det Norske MMA-forbundet har
ingen forsikringsavtale), slik at det bør følges med på om det kommer oppdateringer/alternativ
på denne fronten. Kollektiv skadeforsikring som er gjennom IF dekker kun dersom noen blir
7600 Lisensavgifter og kontingenter kr 40.000
Posten utgjør kostnader i lisenser til fiken og kostnader i forbindelse med idrettenonline, etc.
Denne ble høyere i 2018 enn i 2017 grunnet konverteringen til idrettenonline og posten økes
grunnet årlige avgifter fra idrettenonline samt en planlagt overgang fra Fiken Regnskap til
Visma.
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7700 Tildeling av ordinære midler kr 1.500.000
I 2018 ble det delt ut kr. 1 286 573,- i ordinære midler mot kr. 1 014 158. Dette gir en økning
på kr. 272 000,- fra 2017 og bekrefter stor vekst. Vi ønsker å gjøre det vi kan for at TSI skal
fortsette å vokse og videre ta høyde for undergrupper som tas opp fremover.
Tildelingsnøkkelen er også revidert i 2018, slik at den skal bli enklere å bruke for
undergruppene. Vi budsjetterer derfor med kr 1 500 000,- for å sikre at undergruppene ikke
stoppes fra å vokse av økonomiske årsaker. 7700 Tildeling av ordinære midler og 7701
Tildeling av ekstraordinære midler bør avstemmes mot 3450 Overføringer fra
Studentparlamentet.
7701 Tildeling av ekstraordinære midler kr 250 000
Posten for ekstraordinære midler endte på 209 689 kr for 2018 og 205 147,- for 2017. For
2019 settes denne likevel til kr. 250 000,- fordi TSI har en uforutsigbar fremtid i møte med
tanke på stadig voksende og flere undergrupper. HS vurderer også å investere i noen
langsiktige prosjekter. Det blir feil å budsjettere store summer direkte til spesifikke formål
som dette fordi det vil «låse» midlene retninger som de kanskje ikke trengs. Vi ser altså behov
for fleksibilitet. Ekstraordinære midler er den mest fleksible posten i HS sitt budsjett. 7700
Tildeling av ordinære midler og 7701 Tildeling av ekstraordinære midler bør avstemmes mot
3450 Overføringer fra Studentparlamentet.
7702 Tildeling av oppstartsmidler kr 20.000
Ved årsmøtet i mars 2018 ble 4 nye undergrupper tatt opp. Vi ønsker å tilrettelegge for flere
nye undergrupper i 2019 og setter denne posten til kr 20 000 for å gjøre det enkelt for HS
2019 å imøtekomme grupper som ønsker å starte opp.
7703 Utstyr til Kraft Sportssenter kr 25 000,Det dukker stadig opp forespørsler om nytt utstyr til Kraft Sportssenter. Vi budsjettere med
kroner 25 000 for å gjøre det lett for HS 2019 å imøtekomme utstyrsforespørsler de mener er
viktige for å fremme aktivitet blant studentene ved UiT.
7710 Sosiale arrangementer kr 70 000
Denne posten utgjør kostnader til arrangementer som skal gå på tvers av ulike
undergrupper i TSI. Kostnader til årsfest og Kampen om Nord-Norge går under denne posten.
Ang. Kampen om Nord-Norge ble det i 2018 også sendt en søknad til Rektoratet ved UiT der
det ble søkt om kr. 30 000,- i støtte til Kampen. Idrettslaget har enda ikke mottatt svar på
dette.
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7711 Styremøter kr 10 000
Posten er satt til kr 10 000,- da det virker å være tilstrekkelig. I 2018 endte posten opp på 8
109,7770 Bank- og kortgebyr kr 20 000
Denne posten settes til lavere enn hva den endte på i 2018, fordi det burde etterstrebes å
redusere denne posten. Denne posten kan reduseres ved å sørge for at alle kasserere er klar
over hvilke handlinger som koster penger i DnB. I 2018 endte posten på 23 164,Sum driftsutgifter kr 2 910 000,-

Budsjettert driftsresultat kr 346 377,- i underskudd
Vi budsjetterer for å fremme vekst i undergruppene samtidig som vi ønsker å gradvis redusere
egenkapitalen til TSI da den i tidligere år har høyere enn optimalt. Vi ønsker derfor å anbefale
kommende HS å gjøre langsiktige investeringer med formål om å redusere kostnader på lang
sikt. Selv om vi har en solid økonomi i år trenger vi ikke å ha det til neste år.
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Vedlegg
Vedlegg 1 – Søknad om opptak av undergruppe TSI Roller
sports
S knad: Oppstart av TSI Roller sports
Proposal to set up TSI: Roller sports
What are roller sports?
Roller sports refers to quad roller skate activities, such as roller derby, quad roller hockey, roller
disco/dance and artistic roller skating.
Why do roller sports?
Roller skating is not just a fun activity, with a good social community, but it also an excellent workout.
Below I list some of the benefits of roller sports:
Easy on the joints
Calorie burning (fat burning): you can burn between 300 and 600 calories if you skate for a
full hour.
Good for mood: Have you ever seen a person roller skating and frowning at the same time?
Of course not! Roller skating is one of the most fun workouts!
Works the arms and legs: According to GetRolling.com, roller skating helps build strength,
especially in the muscles of the lower body. Stronger muscles and better coordination work
together to prevent injuries and keep you active and limber as you age.
Great for improving balance, agility and coordination: Roller skating helps improve balance
with the strength of abdominal and lower-back muscles, since you must maintain a steady
core to stay upright.
Strengthen the heart: The American Heart Association recognizes roller skating as an
effective aerobic exercise that helps strengthen the heart.
Anyone can do it! Age, sex, body shape are not barriers to roller sports, everyone can adapt
to their own abilities and strengths.
Social: Roller-skating is a social activity. Roller derby is well known for its strong and inclusive
community. Roller skating in general is a fun social activity that can also be done casually
with friends or to make friends.
The proposal for TSI roller sports
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The principles of inclusion, fairness and respect will be at the core of TSI roller sports. We will provide
people, of all ages (over 18), the opportunity to participate in and excel at sport. Regardless of age,
background, social standing or experience our doors are open.
The proposed format is two training sessions a week, 2 hours each session. The first hour of the
session will be on the basics of roller skating and skate fitness. The second hour will rotate between
coached sessions on dance/artistic skating, roller derby and roller hockey. Each member will be free
to choose which roller sport they focus on but will be encouraged to take part in a variety of roller
sports.
Roller derby is a contact sport played by two teams of five members roller skating counter-clockwise
around a track. Roller derby is played by approximately 1,250 amateur leagues worldwide. There are
a variety of non-contact skating, and, non-skating roles that can be undertaken, ensuring full
inclusivity.
Dance/Artistic skating focuses on balance, footwork and skate form, something all skaters can benefit
from even if they have no rhythm!
Roller hockey is a non-contact fun team sport. Two five-man teams (four skaters and one goalkeeper)
try to drive the ball with their sticks into the opponents' goal.
The training space should be either a polished or painted concrete, wood or game court floors. For
games or bouts the space should be 32.92m long and 22.86m wide but we can train in a smaller
space if necessary. We suggest Gyllenborg skole for training. And one off hiring of Tromstun skole for
bout/game days.
We aim to form a roller derby and roller hockey team. However, this will take time and require the
development of many skaters, it is unlikely that we will be a competitive team in the first year but
will aim to be by year 2. By focusing on skate fitness as well as team development, we will grow a
base of competent skaters and have training sessions that will appeal to a variety of people, not just
those that wish to play roller team sport.

Board members
Shona Wood – Chairperson and roller derby coach
Maren Hanssen – Finance and artistic skate coach
Miriam Grgic – Board member and roller hockey coach

Application for funding
We request a start-up grant from TSI of 10 000 NOK. We will use these funds along with membership
fees to purchase basic training equipment (cones), TSI clothing and starter skate packs to make
skating more accessible to new members. This will allow more people to try roller sports without
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having to invest in skates first, aiding recruitment. The budget specifies the costs. Here I give the
specification of what will be purchased.
From Skatepro.no:
Chaya derby jump roller derby skates 1199 NOK x 6 pairs in sizes 38, 38, 39, 40, 42, 45
Powerslide standard beskyttelsesett 3 pak 269 NOK x 6 pairs sizes M, L, XL, S, S, M
SRF essentials mat Hjelm 269 NOK x4 S/M, x2 L/XL
TOTAL= 10422 NOK (residual covered by membership fee – see budget below)

Budget
INCOME OUTGOINGS REMAINING
FUNDS
membership fee (based on 4 members)
2400
TSI year running costs
5000
TSI start-up grant
10000
TSI clothing (for 4 members)
1400
Training equipment - Cones x2 pk 20
570
basic starter skates (6 pairs)
7194
basic starter pads (6 sets)
1614
basic starter helmet (6 sets)
1614
venue hire for roller sport exhibition matches
5000
for recruitment - end of year one
Totals

17400

17392

8

Membership fees will be 300kr per semester for non-students and 200kr for students (plus annual TSI
fee 200kr for non-students or 100kr for students).
If we are successful with recruitment, we will try to seek additional funds from TSI, Nordnorsk
skøytekrets, Oppstarts- Norges Studentsidrettsforbund to buy more starter skates of different sizes
to allow more people to try skating. But this will depend on how successful recruitment is.
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Vedlegg 2 - Søknad om opptak av undergruppe TSI Ultimate

Søknad: Oppstart av TSI Ultimate
Vi ønsker herved å søke om opptak av ny undergruppe. Gruppen skal hete TSI ultimate og intensjonen er å gi et
tilbud om å spille Ultimate frisbee i Tromsø. Det er ingen lag her i nord for denne idretten, og det er en idrett
som har begynt å få en økende interesse på landsbasis. Vi ønsker at Tromsø skal være med i denne økningen.

Litt om sporten:
Ultimate (også kalt ultimate frisbee) er et nullkontakt lagspill, hvor man bruker en frisbee for å markere
progresjon av spillet. Målet er å samle så mange poeng som mulig. Poeng blir gitt ut når en spiller mottar
disken inne i motstanderens målsone. Spillerne kan ikke løpe mens de holder disken.
Ute spiller man med 7 på hvert lag, mens inne er det 5.
En kamp varer 30 minutter uten pause eller til et lag når point-cap. Point-cap vil si at det første laget som når
en satt poengsum vinner.
Ultimate er en sport som spilles uten dommer. Det vil si at alle spillerne selv har ansvar for å avgjøre
feilsituasjoner. Som regel stopper spillet opp noen sekunder, feilen blir rettet, og spillet fortsetter. Hvis man
ikke blir enige om forseelsen, utfører man det siste trekket på nytt. Alle spillerne går tilbake til den plasseringen
de befant seg i det det siste kaste ble startet.
Spillet spilles ved et lag i angrep og et i forsvar. Om laget i angrep mister disken, noen i forsvar griper den eller
får disken vekk fra angrepsspillerne, eller angrepsspillerne ikke klarer å ta imot disken blir disken gitt til
forsvarslaget og det blir en turn-over, der forsvarslaget går i angrep og omvendt.
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Styret:
Leder: Magnus Høydahl Severinsen
Nestleder: Gieril Ánde Lindi
Økonomiansvarlig: Robert Saunderson

Handlingsplan:
Vi har prøvd å lage en plan for sesongen 2019/2020. den er ganske kort blant annet fordi det er mye info vi må
vente på kretsen for å gi ut.
Etter oppstart starter vi med rekrutering. Vi vil begynne å trene for å kunne delta på sesongen som begynner i
høst, der vi ønsker å kunne reise til de forskjellige turneringsplassene (vanligvis Oslo, Bergen og Trondheim).
Turneringsoppsettet er ofte slikt at man reiser en helg til disse områdene der man har en turneringsdag på
lørdag, fra morgen (ofte 09:00) fram til 16-17. deretter blir det en sosial runde som arrangøren tar alle lagene
ut på middag (man må betale for maten selv). Så fortsetter man med videre turneringspill på søndagen på
samme tid som lørdag.

Budsjett:
Dette budsjettet tar utgangspunkt i at vi får 10 medlemmer.

Søknad om oppstartsmidler for TSI ultimate:
TSI ultimate ønsker å søke om oppstartsmidler for den nye gruppen ultimate, vi søker 10000, dette blir en
engangssum for innkjøp av utstyr, promotiering og rektrutering.
Det vi ønsker å kjøpe er disker, vester, kjegler, utstyrsbag og førstehjelpsskrin. Dette vil gjøre at medlemmene
ikke trenger å ta med egne disker på trening. Og gjør treningsoppsett lettere.

Mvh Magns Severinsen
Leder av TSI ultimate
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Vedlegg 3 - Fordelingsnøkkel

Fordelingsnøkkel TSI
Februar 2018

Fordelingsnøkkelen er retningslinjer for fordeling av TSIs midler til
undergruppene i fleridrettslaget. Fordelingsnøkkelen skal sikre en rettferdig og
forutsigbar fordeling av midlene. Det er TSI Hovedstyrets oppgave å tilse at
fordelingen er i samsvar med idrettslagets overordnede økonomi.
Beregning av tildelingen skal skje i forhold til de faktiske utgifter i
undergruppene. Ved behandling av søknad om ordinære midler skal TSI
Hovedstyret arbeide for å unngå overbudsjettering, og vil benytte siste års
regnskap i behandlingen.
Det er undergruppenes ansvar at budsjett og søknad om midler fremstår som
realistiske og tydelige. Det forventes at det inkluderes relevant informasjon i
budsjettet, slik at TSI Hovedstyret har dette tilgjengelig ved behandling av
søknaden. Undergruppene er ansvarlige for at de som benytter seg av deres
tilbud er registrerte medlemmer, som har betalt sine forpliktelser til TSI og Kraft
sportssenter.
Utbetaling skjer i to perioder; i etterkant av behandling ved årets start, samt etter
godkjenning av halvårsregnskap. Husk også § 1 i TSIs vedtekter angående
begrensninger for investeringer av undergruppen.

1. Forutsetninger for tildeling av midler
1.1 Informasjon om medlemmer
Undergruppene skal kontrollere at det foreligger korrekt informasjon om deres
medlemmer med navn, adresse, kjønn, fødselsdato og studentstatus i
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medlemsregisteret ved innlevering av årsregnskapet per 31.12. Undergruppene
skal også ha forsikret seg om at samtlige som benyttet seg av deres tilbud er
registrerte medlemmer som har betalt sine betalingsforpliktelser til TSI og Kraft
sportssenter. Medlemmene skal være registrert i TSIs digitale medlemsregister.
Dette kravet må overholdes for at TSI skal kunne innrapportere nøyaktige
medlemstall hvert år, i samsvar med NIFs lover.

1.2 Regnskap
Undergruppene skal ha levert regnskap for foregående periode. Ved innlevering
av halvårsregnskap gjelder 01.01. – 30.06. Ved innlevering av årsregnskap
gjelder 01.01. – 31.12 gjeldende år. Frist for innlevering av halvårsregnskap er
15.07 inneværende år. Frist for innlevering av helårsregnskap er 14 dager før
TSI Hovedstyrets årsmøte. Store endringer skal kommenteres.

1.3 Budsjett
Undergruppene skal ha levert budsjett for neste år. Ved innlevering av budsjett
gjelder 01.01. – 31.12 neste år. Budsjett leveres sammen med helårsregnskapet.
1.3.1 Inntekt

Undergruppene er selv ansvarlig for å dekke resterende beløp av sine kostnader
som ikke dekkes av TSI. Disse kostnadene kan dekkes gjennom dugnadsarbeid,
medlemskontingent, sponsoravtaler eller lignende og skal være med i budsjettet.
Undergruppene kan ikke budsjettere inntekt for utleie av utstyr som er kjøpt av
TSI. Se § 11 i TSIs vedtekter.

1.4 Krav til søknaden om ordinære midler
Undergruppen skal for hver utgiftspost i søknaden om ordinære midler henvise
til hvilket punkt i fordelingsnøkkelen som anvendes.
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2. Prosentvis tildeling av ordinære midler
basert på kostnadssum
2.1 Reisekostnader/biltransport for undergrupper
Undergruppene kan søke om å få dekket inntil 50% av kostnader ved reise i
forbindelse med undergruppens aktivitet. Ved vurderingen skal Hovedstyret
vektlegge at undergruppen anvender billigste og mest hensiktsmessige
reisemåte. Hovedstyret skal også ta hensyn til sikkerheten knyttet til
transportmiddelet.
I reisebudsjettet skal det stå hvor og hvordan undergruppen planlegger å reise,
hvor mange utøvere/deltakere de har budsjettert med, og hvilke utgifter de har
knyttet til den planlagte reisen, så langt dette er mulig. De undergruppene som
har medlemmer som anvender private biler som transportmiddel, kan budsjettere
utgifter knyttet til dette ved reiser. Hovedstyret vil ved vurderingen følge statens
satser for kjøregodtgjørelse ekskl. passasjertillegg ved bruk av private biler.

2.2 Støtte til vedlikehold/supplering av utstyr
Undergruppene kan søke om å få dekket inntil 50 % av kostnader til utstyr som
kjøpes inn til undergruppen som helhet. Ved vurderingen av eventuell tildeling
skal TSI Hovedstyret vektlegge om undergruppen tidligere har fått midler til
kjøp av lignende utstyr.
Innkjøp av personlig utstyr støttes ikke. Forbruksmateriale (klister, skismurning,
personlige drakter, osv.) støttes ikke av TSI Hovedstyret, men kan dekkes av
undergruppens egne inntekter, og bør være med i budsjettet.

2.3 Dommeravgifter seriespill/krets/stevner
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Undergruppene kan søke om støtte til å få dekket inntil 50 % av kostnader
knyttet til dommeravgifter, også i forbindelse med stevne- og
konkurransedeltakelse. Dette gjelder for både lagidrett og individuell idrett.

2.4 Forsikringer
Undergruppene kan søke om støtte til å få dekket inntil 50 % for kostnader
knyttet til forsikringer som dekker undergruppes kollektive utstyr.
Individuelle og kollektive laglisenser, samt forsikringer til forbund/krets dekkes
ikke.

2.5 Kontingent seriespill/krets/stevner
Det kan søkes om støtte på inntil 75 % for utgifter knyttet til kontingenter for
deltakelse i seriespill, arrangementer i krets, stevner og øvrige arrangementer.
Dette gjelder både for lagidrett og ved individuelle konkurranser.
Overgangsgebyrer til forbund/krets dekkes ikke.

3. Tildeling av ordinære midler basert på antall
medlemmer/deltakere
3.1 Sosiale kostnader
Undergruppene kan søke om inntil kr 200 per medlem per år til sosiale formål,
og bli tildelt maksimalt kr 12 000. TSI Hovedstyret vurderer ut fra antall
betalende medlemmer som er registrert i medlemsregisteret på
søknadstidspunktet.

3.2 Styremøter
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Undergruppene kan søke om inntil kr 500 per styremedlem per år til
styreaktiviteter, og bli tildelt maksimalt kr 4500.

3.3 Reisekostnader i forbindelse med nasjonale arrangement i
regi av Norges studentidrettsforbund
Lag/utøvere fra TSI som deltar i nasjonale mesterskap i regi av Norges
studentidrettsforbund (SM, SL og lignende), kan søke om støtte på inntil kr 750
per TSI-medlem som deltar. Det kan også søkes om slik støtte for én lagleder
per reisende lag/utøvergruppe ved individuell idrett, forutsatt at lagleder har
betalt TSI-avgiften. Utbetaling av midler i forbindelse med nasjonale mesterskap
skjer ved innsending av påmeldings- og reisekvitteringer til TSI Hovedstyret.

3.4 Reisekostnader i forbindelse med internasjonale mesterskap
gjennom arrangementer i regi av Norges studentidrettsforbund
Lag/utøvere fra TSI som kvalifiserer seg til internasjonale mesterskap gjennom
arrangementer i regi av Norges studentidrettsforbund (Student-EM osv.), kan
søke om inntil kr 2000 per TSI-medlem som deltar. Det kan også søkes om slik
støtte for én lagleder per reisende lag/utøvergruppe ved individuell idrett,
forutsatt at lagleder har betalt TSI-avgiften. Ved vurdering av tildeling av slik
støtte skal de totale reisekostnadene per person vektlegges. Utbetaling av slike
midler skjer ved innsending av påmeldings- og reisekvittering(er) til TSI
Hovedstyret.

4. Tildeling av ordinære midler som dekkes helt
av TSI
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4.1 Ekstern leie
Det kan søkes om 100 % støtte til leie av eksterne treningsfasiliteter for
undergrupper som ikke kan drive sin aktivitet på Kraft Sportssenter eller UiT.
Søknad om støtte til leie av slike treningsfasiliteter leveres sammen med søknad
om ordinære midler. Kontrakter skal forelegges TSI Hovedstyret før utbetaling
skjer.

5. Tildeling av ekstraordinære midler
Det kan søkes om ekstraordinære midler til å dekke kostnader som oppstår
i løpet av regnskapsåret. Det stilles krav om at kostnaden ikke allerede er
dekt ved ordinær tildeling av midler i samme regnskapsår.
Ved tildeling av ekstraordinære midler skal TSI Hovedstyret legge satsene
i denne fordelingsnøkkel til grunn så langt det lar seg gjøre. TSI
Hovedstyret skal videre anvende skjønn ved vurderingen i forhold til
aktivitet og budsjett til aktivitet.
Undergruppen skal følgelig levere søknad hvor det fremkommer hvilken
aktivitet som skal gjennomføres, antall deltakere og budsjett for aktiviteten.
Ettersyn og godkjenning av regnskap skal gjennomføres senest én måned
etter at aktiviteten er gjennomført.
Det oppfordres spesielt til å søke om ekstraordinære midler til kurs da
dette ikke dekkes av ordinære midler.
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Vedlegg 4 - Forslag til effektivisering av struktur

TSI Tromsøstudentenes Idrettslag
Forslag til effektivisering av struktur - 2018

Hensikt: Effektivisere idrettslaget administrativt og kontrollrutinemessig. På sikt forberede
idrettslaget for å gå under «store organisasjonsledd» etter NIFs lov med en omsetning på MNOK 5+.
Dette vil også frigjøre kapasitet for de som jobber med økonomi i HS samt for kassererne i
undergruppene. Prosessen med revisjon vil også bli forenklet som følge av enklere struktur, bedre
interne kontrollrutiner og sikkerhet.

•

Postmottak
o Opprette egen epost kun for fakturamottak. Eks.: fakturamottak.tsi@gmail.com
o Postkasse på vegg utenfor kontor. Pakker til skranke Kraft Sportssenter Hentes inn
på kontor av den som har kontortid. Kun TSI HS bør ha nøkkel til kontor.
o Post sorteres av TSI HS. Alle fakturaer beholdes av TSI HS og dersom det er fakturert
til en undergruppe sendes faktura på Flyt til kasserer i aktuell undergruppene som
deretter godkjenner denne slik at den er klar til betaling av TSI HS. Annen post til
undergrupper, slik som nyhetsbrev ol. sorteres i hyller. Hver undergruppe har en
posthylle. Post for undergrupper kan hentes av undergrupper i kontortid.
o Dersom det er utlegg av privatpersoner i undergrupper skal det sendes
utleggsregning (Etter mal av TSI HS) til epost inkludert bilag/originalkvitteringer.
o Kasserer i undergruppe godkjenner faktura på Flyt. Faktura blir betalt av TSI HS.

•

Betaling
o ALLE fakturaer betales av TSI HS. Faktura kan komme i postkasse, epost eller EHF.
Det før opprettes mottak for EHF-faktura på alle leverandører som tilbyr dette.
o Bokføring og betaling fra klient (for eksempel Visma Business) 2 ganger i uken, 4
dager frem i tid.

•

Nye bankkontoer
o Dette bør prioriteres, da det er veldig uoversiktlig med 40 bankkontoer. Å bytte fra
40 bankkontoer til 3 bankkontoer vil også lette prosessen med revisjon.
o 3 nye bankkontoer. 1 driftskonto, 1 skattetrekkskonto og 1 sparekonto. Se på om
det er hensiktsmessig med bytte av bank når det først ryddes i kontoer, da rente på
sparekonto hos DnB i skrivende stund er lav.

•

Nytt regnskapsprogram
o Bytte fra Fiken Regnskap til for eks. Visma Business
Tromsøstudentenes Idrettslag
Org. nr.: 879 38 72 72

Tromsøstudentenes Idrettslag
C/O Kraft Sportssenter
Framstredet 79
N-9019 TROMSØ, Norge

Tlf. kontor: 778 46 228
E-post: tsi.post@gmail.com

•

Avstemme bankkontoer månedlig
o Avstemme alle 3 bankkontoer månedlig. Etterlyse dokumentasjon, dersom det er
kommet transaksjoner hvor bilag ikke er lagt til før bokføring/betaling.

•

Lage bilag til og bokføre alle transaksjoner inn på konto
o Bokføre alle transaksjoner inn på konto. Månedlig produsere bilag for alle
transaksjoner som gjelder medlemsavgifter, utleie av utstyr ol. Følge med på om
idrettslaget er pliktig til å betale moms. Dette kan være en god del jobb. Dersom det
er 2000(fiktivt tall) medlemmer i idrettslaget som skal betale medlemsavgift, og
noen undergrupper har medlemsavgift for hvert enkelt semester. Det anbefales at
alle/så mange som mulig av medlemsavgiftene betales via vipps eller annen
betalingsløsning som kan minske antall transaksjoner.

•

Arkivere informasjon for dokumentasjon av balanse
o Samle inn/arkivere informasjon for dokumentasjon av balanse. Årsrapporter etc.

•

Fakturering
o

Fakturering ut. UiT skal ha faktura for leie av utstyr. Faktura kan sendes og bokføres
direkte fra for eksempel Visma Business.

•

Honorar/lønn
o 2 ganger årlig betale ut honorar via for eksempel Visma Lønn (Mulighet for
trekkfritt) og bokføre direkte i Visma Business. Arkivere lønnslipper, regnskapsbilag
og bankliste for best mulig dokumentasjon i forbindelse med revisjon.

•

Avstemming årsregnskap
o Avstemme regnskap ved årsslutt. Resultat, balanse, saldoliste for leverandører og
kunder samt regnskapskommentar som oppsummerer året for idrettslaget.
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Anslag av antall bilag totalt årlig for idrettslaget - 2019
2000 Medlemsavgifter inn (antall bilag kan reduseres ved bruk av hensiktsmessig betalingsløsning)
900 Utlegg av privatpersoner (25 undergrupper med mye aktivitet og 3x utlegg månedlig i snitt)
240 Andre faktura fra leverandører via postkasse, e-post eller EHF
50 Annet transaksjoner inn fra UiT, Samskipnaden, ulike forbund, etc.
3190 Totalt

Tromsø, 22.01.19

Med vennlig hilsen

Tommy H. Blomstrand
Økonomiansvarlig
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Saksliste
Sak 1 Godkjenning av innkalling og dagsorden
Forslag til vedtak:
Innkalling og dagsorden godkjennes

Sak 2 Godkjenning av stemmeberettigede
Forslag til vedtak:
4 Stemmerett og valgbarhet
For å ha stemmerett på lagets m ter må et medlem ha fylt 15 år, ha vært
medlem i minst 1 måned og ikke skylde laget kontigent. Alle medlemmer
som har stemmerett og som ikke er arbeidstaker i laget, er valgbare til
tillitsverv i laget, og som representant til ting eller m te i overordnet
idrettsorganisasjon etter

4 Lover for TSI .

Sak 3 Godkjenning av forretningsorden
Forslag til vedtak:
Ordet forlanges ved handsopprekning
Ingen får ordet mer enn tre ganger per sak
Tre minutter taletid f rste gang, ett minutt andre og tredje gang
Dirigenten kan foreslå forkortet taletid og strek
Forslag kan bare fremmes i saker som står på sakslisten, skriftlig og f r
strek er satt
Vedtak og valg avgj res ved stemmetall slik loven sier
Blanke stemmesedler teller ikke og regnes som ikke avgitt

Sak 4 Konstituering
Valg av funksjonærer til årsmøte.
Forslag til vedtak:
Dirigent: Daniel Masvik
Sekretær: Tine Margrethe Brun Henriksen

Troms studenenes idrettslag
Tellekorps:
Protokollunderskriver I:
Protokollunderskriver II:

Sak 5 Undergruppeaktivitet
Sak 5.1 Årsmeldinger
Forslag til vedtak:
Årsmeldinger for 2018 fra undergruppene godkjennes.

Sak 5.2 Regnskap
Forslag til vedtak:
Regnskap for 2018 fra undergruppene godkjennes.

Sak 5.3 Budsjett
Forslag til vedtak:
Budsjett for 2019 fra undergruppene godkjennes.

Sak 6 Hovedstyrets aktivitet
Sak 6.1 årsmelding
Forslag til vedtak:
Hovedstyrets årsmelding for 2018 godkjennes.

Sak 6.2 Regnskap
Forslag til vedtak:
Hovedstyrets regnskap for 2018 godkjennes.
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Sak 7 Budsjett 2019
Forslag til vedtak:
Budsjettet for 2019 godkjennes.

Sak 8 Søknad om opptak av nye undergrupper
Forslag til vedtak:
TSI Roller derby tas opp som undergruppe i Troms studentenes idrettslag.
TSI Ultimate tas opp som undergruppe i Troms studentenes idrettslag.

Sak 9 Nedleggelse av diverse grupper under TSI
Forslag til vedtak:
TSI Sportsfiske legges ned som trimgruppe.
TSI Kite legges ned som undergruppe.
TSI Unicycling legges ned som undergruppe.

Sak 10 Endring av vedtekter
Vedtektsendring § 4 – Sanksjon ved for sen levering
Nåværende ordlyd:
Undergrupper som leverer regnskap, noter til regnskap, budsjett, noter til budsjett,
årsmelding eller utstyrsliste for sent, uten innvilget søknad om forlenget frist, blir
trukket 10 % av brutto tildeling. Grupper med lav, eller ingen tildeling, kan dersom det
er nødvendig sanksjoneres i form av trekk i banetid eller tid ved andre lokaler/anlegg
som TSI disponerer.
Grupper som ikke leverer nevnte dokumenter, har ikke rett til tildeling av midler eller
banetid
Forslag til endring:
Undergrupper som leverer regnskap, noter til regnskap, budsjett, noter til budsjett,
årsmelding eller utstyrsliste for sent, uten innvilget søknad om forlenget frist, blir
sanksjonert økonomisk i henhold til §12.
Grupper med lav, eller ingen tildeling, kan dersom det er nødvendig sanksjoneres i form
av trekk i banetid eller tid ved andre lokaler/anlegg som TSI disponerer.
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Grupper som ikke leverer nevnte dokumenter, har ikke rett til tildeling av midler eller
banetid.
Ny vedtekt § 11 – Utleie av utstyr tilhørende TSI
Undergrupper kan ikke budsjettere med inntekt for utleie av utstyr til medlemmer i
idrettslaget dersom utstyret eies av TSI.
Det kan budsjetteres med leieinntekt for eksterne leietakere uten tilknytning til TSI.
Ny vedtekt: § 12 – Sanksjon ved oversittelse av fastsatte frister
Undergrupper som ikke overholder fristene inntatt i § 9 og 10, uten innvilget søknad om
forlenget frist, blir trukket minimum 10 % av brutto tildeling. Hovedstyret gis i slike
tilfeller anledning til å trekke inntil 50 % av brutto tildeling for undergruppen.
Ny vedtekt § 13 – Bruk av leiebiler i transportøyemed
Ved leie av leiebil i forbindelse med undergruppens aktivitet, må den som henter bilen
bestille tilleggsforsikring på undergruppens regning, eventuelt sørge for å bestille bil
med et kredittkort som har inkludert leiebilforsikring.
Fører av bilen ved transport er til enhver tid forpliktet til å betale en eventuell
egenandel ved skade som oppstår ved uaktsom kjøring. Fører er også i disse tilfellene
ansvarlig for å dekke eventuelle kostnader i forbindelse med skader på en annen manns
eiendom.
Fører er ansvarlig for opptredener i trafikken som medfører bøter og andre
straffereaksjoner, herunder uaktsom kjøring eller fartsovertredelser. For øvrig gjelder
vegtrafikklovens bestemmelser i sin helhet.
Forslag til vedtak:
Endring av vedtekt og nye vedtekter godkjennes og trer i kraft etter ordinær tildeling.

Sak 11 Omstrukturering av økonomi
Diskusjon om forenkling av økonomistrukturen i Tromsøstudentenes Idrettslag.
-

Ekstern regnskapsfører grunnet revisjonsplikt i 2019
Kontostruktur
To kasserere
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Forslag til vedtak:
Hovedstyret ser seg orientert av diskusjonen i saken.

Sak 12 Fordelingsnøkkel
Se vedlegg 2.
Forslag til vedtak:
Den nye fordelingsnøkkelen godkjennes og trer i kraft etter 1.4.2019.

Sak 13 Infosak Vedrørende fond
Status årsmøtet 2018:
TSI har i perioden 1999-2003 spart penger til kjøp av naust. Da TSI siden 2003 og frem
til d.d har hatt en svært gunstig leieavtale med UNN vedr. naust, hvor leien utgjør kr.
12.000,- per år, så fremmet sittende Hovedstyre et forslag om omdisponering av
midlene i fondet på det ekstraordinære årsmøtet i oktober, da det ikke er
hensiktsmessig at pengene blir stående til forrentning. Per 07.02 2019 står det kr.
Xxx.xxx.xx på kontoen.
På det ekstraordinære Årsmøtet som ble avholdt 24.10.2017 ble det vedtatt at;
«TSI HS gis fullmakt til å arbeide med en plan for omdisponering av midlene på kontoen
fram til ordinært årsmøte i mars 2018. Forslag skal da presenteres og skal stemmes over
ihht. TSIs lover».
Siden vedtaket har Hovedstyret sett på ulike investeringsformål for midlene, herunder
særlig en idrettshall på Campus, naust eller en Tuftepark m/ sandvolleyballbane og
gapahuk utenfor Kraft Sportssenter. Det har i tillegg blitt sendt ut en mail til
undergruppene med oppfordring til å fremme forslag om andre muligheter for
investering. I denne forbindelse har det blitt fremmet et forslag om kjøp av en egen
TSI-hytte.
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Da TSI Fotball har rapportert om svært ugunstige rammebetingelser for deres
aktiviteter, hvor det ikke har vært mulig å rekruttere nye medlemmer på grunn av
manglende fasiliteter og treningstider, så besluttet TSI Hovedstyre å se nærmere på
muligheten for å få bygget en idrettshall i samarbeid med UiT – Norges Arktiske
Universitet og Samskipnaden i stedet for en Tuftepark. I dette arbeidet har
representanter fra TSI Hovedstyre og TSI Fotball hatt møter med Samskipnaden og
representanter fra Eiendomsavdelingen ved UiT.
Samtidig har TSI Trulle, TSI SUT og TSI SURK meldt at de ønsker at midlene skal brukes
til å realisere formålet bak fondet om å investere i et naust. Det har blitt utarbeidet
planer om å kjøpe naustet som i dag leies av UNN og at det skal bygges en felles
samlingsarena for TSIs medlemmer med badestamp, oppbevaringsrom og møtelokaler. I
forbindelse med arbeidet har undergruppene og representanter fra TSI Hovedstyre vært
i kontakt med UNN for å undersøke mulighetene for å kjøpe naustet. Dette arbeidet har
vist seg å være tidkrevende, da UNN hevder at de eier naustet med ikke grunnen bygget
er oppført på grunnet en festekontrakt.
TSI Hovedstyre anser det slik at begge prosjektene per dags dato mangler vesentlige
avklaringer om hvorvidt disse er gjennomførbare, all den tid det ikke er avklart om
prosjektene i det hele tatt kan realiseres. Videre mangler det vesentlig informasjon om
eventuelle byggetillatelser og økonomiske rammer for begge prosjektene. Etter samtaler
med representanter fra både TSI Fotball, TSI Trulle, TSI SUT og TSI SURK har det blitt
besluttet at behandlingen av saken utsettes til de overnevnte momentene er klargjort.
TSI Hovedstyret anser det som uhensiktsmessig at Årsmøtet skal stemme over de ulike
alternativene uten slik informasjon, da man fort kan ende opp med at det ene prosjektet
vedtas og at det i ettertid viser seg at prosjektet likevel ikke kan realiseres. Samtidig vil
en avstemming være udemokratisk, da arbeidet med de ulike prosjektene er på ulike
stadier. TSI Hovedstyre mener at det er vesentlig at alle får tilstrekkelig mulighet til å
presentere sine prosjekter på et likt grunnlag. Gruppene som ønsker at midlene i fondet
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skal benyttes til kunstgressbane, naust eller en TSI-hytte har blitt oppfordret til å
fortsette sitt arbeid i samarbeid med TSI Hovedstyre. Saken om hvilket formål pengene
skal benyttes til vil fremmes på det ordinære Årsmøtet i 2019, alternativt tidligere på et
ekstraordinært Årsmøte dersom gruppene ferdigstiller sitt arbeid på et tidligere
tidspunkt.
Oppdatering årsmøte 2019:
TSI Hovedstyre har ikke kommet noe lengre i prosessen da vi har opplevd at UNN
fremdeles ikke har orden på hvem som eier hva, og om de i det hele tatt ønsker å selge.
Vi ser på avtalen som TSI Trulle har med UNN som mer gunstig enn å gå inn for å kjøpe
noe naust. Dersom det skulle vise seg at TSI Trulle en gang står uten tilgang på et naust
skal så klart TSIs Hovedstyre gjøre en innsats for å skaffe lokaler til TSI Trulle, men per
dags dato har undergruppen et rimelig tilbud. Det er fremdeles uklare rammer når det
kommer til å bygge en fotballbane, og årets TSI HS har bestemt seg for å utsette saken til
et tidspunkt hvor rammene er mer avklart.

Sak 14 Valg
Sak 14.1 Valg av nytt hovedstyre
Det skal velges leder, nestleder, økonomiansvarlig, fire styremedlemmer og minst to
varamedlemmer (maksimalt 4).
Valgkomitéens innstilling er som følger:
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Navn

Opprinnelse

Erlend Risvand Mo

TSI Futsal

Karoline Kastnes

TSI Volleyball

Maria Berntsen Hagelund

TSI SUT

Ingrid Nordahl

TSI Dansademika

Styremedlem

Ingrid Hestvik Dahl

TSI Innebandy

Styremedlem

Bjørn Hanssen

TSI Svømming

Styremedlem

Mattis Nilsen

TSI Fjellgruppa

Styremedlem

Lisell Bang

TSI Håndball

Varamedlem

Edvard Berg

TSI Basketak

Varamedlem

Tina Rignes Hagen

TSI Håndball

Varamedlem

Markus Størkersen

TSI Fotball

Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig
Styremedlem/kasse
rer

Sak 14.2 Valg av revisorer
Det skal velges to personer til å revidere regnskapet.
Revisor I:
Revisor II:

Sak 14.3 Valg av valgkomité
Valgkomitéen skal minimum bestå av leder, to medlemmer og en vara.
Hovedstyrets forslag til ny valgkomité
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Leder:
Medlem I:
Medlem II:
Varamedlem:

Sak 14.4 Valg av kontrollkomité
TSI sin omsetning er noe komplisert å regne ut grunnet 29 individuelle årsregnskap,
men den ligger nok på nærmere 5 millioner og vi antar at TSI blir revisjonspliktige i
løpet av 2019. Vi ser at det derfor er nødvendig med en kontrollkomite.
Hovedstyrets forslag til kontrollkomité:
Leder: ?
Medlem I: ?
Medlem II: ?
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Årsberetning 2018
HOVEDSTYRET
Sammensetning fra og med årsmøte mars 2018 til og med årsmøte februar 2019.
Verv
Leder
Nestleder
Økonomiansvarlig

Navn
Tuomas Ilkka Henrikki Heiskanen
Emilie Flølo Dyrstad
Tommy Hauge Blomstrand

Kontoransvarlig /Kasserer
Medlemsregistrering

Ingrid Nordahl
Ingrid Hestvik Dahl

Sosialt ansvarlig
Markedsf ring og Macron

Ola Eliassen
Ingrid Solstad Andreassen

Anleggsansvarlig
Vara I

Edvard Berg
Frida Eilertsen Nielsen

Vara II

Birgit Dahl

Vara III

Helge Sættem

Valgkomitée og revisorer

Valgkomitéen har bestått av Tine Margrethe Brun Henriksen (leder) og Ida Marie
Dalstein.
Revisorer har vært Endre Larsplass og Odd Martin Dalbakk
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Året som gikk fra TSI Hovedstyret
Overføringshelg
Det nye styret tok over i mars 2018. I tradisjon tro holdte vi overføringshelg i godt kjent
TSI-stil. Formålet med denne helgen var å få kjørt det nye styret inn i hvordan man drifter
Nord-Norges største idrettslag. Hele helgen var satt av til å jobbe med de aktuelle sakene som
lå mens det gamle styret trådte ned, samt bestemme seg for hva hovedstyret skulle ha som
hovedfokus. I år valgte hovedstyret å blant annet endre på fordelingsnøkkelen samt
50-årsjubileet til Universitetet i Tromsø – Norges Arktiske Universitet. Et annet fokus var
nemlig å forene studenter fra ulike Campus i Nord-Norge, gjennom idretten.
Samordnet rapportering og søknad om momskompensasjon
I april 2018 måtte vi nok en gang gjennom en tidkrevende jobb med samordnet rapportering,
men i år er forhåpentligvis siste gangen dette gjennomføres da vi har fått nytt medlemssystem
gjennom IdrettenOnline som kan leses mer om lenger nede.
TSI søkte om momskompensasjon med grunnlag i omsetning på kr…………
Momskompensasjonen kan ses i regnskapet.
TSI i borgertoget på 17.mai
TSI Hovedstyret hadde i år forhåpninger om å fokusere på TSI sitt bidrag i borgertoget.
TSI Hovedstyret synes det var viktig å vise størrelsen på TSI i sin helhet og inviterte alle
undergruppene til å stille sammen med Hovedstyret
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Debutuka
I de to første ukene av semesterstart var det naturlig å vise frem TSI der Debutuka var preget
av aktiviteter som var arrangert av våre undergrupper. Vi gjorde oss synlige på Studexpo,
samt under lysløypa der vi hadde stand på Flyt.
Macron
I år har vi fokusert på markedsføring, og noe av det vi har lagt vekt på er TSI sin kolleksjon.
På kontoret har vi fått utsalg av varer, samt prøveeksemplarer slik at våre medlemmer enklere
kan få tak i Macron sine produkter.
Studentlekene Bergen Challenge
I år ble Studentlekene arrangert i Bergen, og mange av våre medlemmer reiste ned for å
konkurrere i ulike idretter. Blant annet fikk vi to mestere i tennis som representerte TSI. Dette
har vekket interessen for å starte opp en tennis-gruppe i vårt idrettslag. TSI basketball klarte
også å kvalifiserer seg til EM.
Ekstraordinært årsmøte
Vi så oss nødt til å holde et ekstraordinært årsmøte i oktober. Dette var fordi vi trengte et nytt
medlem i Hovedstyret som kunne ta seg av det nye medlemssystemet vårt. I tillegg ble TSI
Lacrosse en del av TSI. Vi fikk også et nytt krav når det kommer til opprettelse av nye
undergrupper:
«Fra og med dette ekstraordinære årsmøte skal alle som ønsker å opprette en ny undergruppe ha minst
en representant til stede ved eventuell søknad om opprettelse på årsmøtet eller ekstraordinært årsmøte.
Dersom dette ikke gjennomføres kan ikke den nye undergruppen bli tatt opp som en del av TSI på det
aktuelle årsmøtet».

IdrettenOnline og ny nettside
Ingrid Dahl Hestvik ble medlemsansvarlig etter vårt ekstraordinære årsmøte og har fått i jobb
å ta seg av vårt nye medlemssystem. Etter å ha forhørt oss med Oslostudentenes idrettslag
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(OSI) bestemte vi oss for å gå for IdrettenOnline. Gjennom dette systemet har vi også fått en
ny nettside der undergruppene i større grad vil få oversikt over sine medlemmer. I tillegg vil
undergruppene i større grad være ansvarlig for aktivitet på nettsiden.

UiT 50-år og Kampen om Nord-Norge
Som tidligere nevnt er 2018 jubileumsåret til UiT som feirer hele 50 år. Undergrupper fra TSI
har vist seg under flere begivenheter, blant annet under By-lørdag og Studexpo by Night som
var et arrangement der undergruppene skulle vise frem idretten sin på Driv. Dette var et
samarbeid mellom Samskipnaden, Driv og flere studentforeninger. Mange av undergruppene
våre har vært ekstremt flinke til å stille opp på stand i år!
Kampen om Nord-Norge ble arrangert 19.-21. oktober med et mål om å samle studenter fra
ulike Campus under UiT. Studentene deltok i kanonballturnering på Kraft Sportssenter,
etterfulgt av bankett på Tromsø Sport og Eventsenter. Flesteparten av deltakerne var fra
Tromsø, men vi fikk hele to lag fra Alta. Dette styrket vårt samarbeid med Alta
studentidrettsforening (ASIF), samtidig som det var en fin måte å markere UiT sine 50 år. I
tillegg var Norges Studentidrettsforbund glade for vårt samarbeid.
NSIs ledersamling
Hovedstyret sendte ned en representant fra TSI for å delta på ledersamlingen 26.-28.oktober.
Denne samlingen var fylt av gode foredragsholdere, konstruktive oppgaver og god
studentidrettsånd. Flere medlemmer av vårt Hovedstyre var tilstede som NSI representanter.
Gay Pride
Også i år gikk TSI i Gay Pride i Tromsø, og det ble som alltids markert med parade.
Markeringen gikk av den 10.november og vi i TSI syns det er viktig å vise at alt er lov(e) og
at TSI er for alle!
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Noter til regnskapet 2018
Under følger utdypning av postene fra regnskapet for 2018.

Note 1 - Driftsinntekter
3199 Medlemskontingent: kr 0
I 2018 mottok ikke TSI betalingen for medlemskontingenter og denne posten endte på kr. 0,mot 181 500,- for 2017. Grunnen til dette var at kontingentene for 2018 inngikk i en avtale fra
2017 med Kraft Sportssenter. Dette skulle dekke utstyr på KS etter åpningen av Kraft II.

3450 Overføringer fra Studentparlamentet: kr 1 435 000
For 2018 mottok TSI totalt kr. 1 435 000,- fra Studentparlamentet. Dette er en nedgang på kr.
35 000,- fra 2017. Dette er midler som TSI mottar fra Studentparlamentets utdeling av
semesteravgiftsmidler. Søknad sendes vanligvis rundt månedsskiftet august- september.

3451 Overføringer fra NIF: kr 20 000
For 2018 mottok TSI totalt kr. 20 000,- fra NIF. Dette er en økning på kr. 3 000,- fra 2017.
Disse midlene ble overført fra NSI etter søknad fra TSI om støtte til å arrangere Kampen om
Nord-Norge.

3452 Overføringer fra UiTø: kr 465 000
For 2018 mottok TSI totalt kr. 465 000,- fra UiTø. Dette er en økning på kr. 5 000,- fra 2017.
Dette er midler som tilsøkes UiTø for å dekke ekstern leie. Søknad sendes som oftest på
vårparten.

3453 Midler fra Norsk Tipping AS: kr 5 680
For 2018 mottok TSI totalt kr. 5 680,- fra Norsk Tipping AS. Dette er en økning på kr. 1 970,fra 2017. Dette er midler som kommer fra grasrotandelen.
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3455 Overføring- Lokale aktivitetsmidler: kr 5 200
For 2018 mottok TSI totalt kr. 5 200,- i lokale aktivitetsmidler fra Tromsø Idrettsråd. Dette er
en nedgang på kr. 49 100,- fra 2017. Grunnen til at det TSI ikke søkte mer i 2018 var at
midlene i stor grad var rettet mot barneidrett.

3456 Momskompensasjon: kr 213 080
For 2018 mottok TSI totalt kr. 213 080,- i momskompensasjon. Dette er i praksis
kompensasjon for regnskapsåret 2016, søkt om i 2017 og utbetalt i slutten av desember 2017.
Dette ble da bokført i resultatregnskapet for 2018 av nåværende styre. Etter budsjett 2019 for
TSI fortsetter vi med dette, slik at en momskompensasjonsutbetaling blir ført i
resultatregnskapet per regnskapsår.

3457 Tilskudd til utstyr: kr 8 225
For 2018 mottok TSI totalt kr. 8 225,- i tilskudd til utstyr. Dette er en økning på kr. 8 225,- fra
2018. Dette er midler som TSI HS i utgangspunktet har lagt ut for å betale utstyr for TSI
Volleyball. Når TSI Volleyball har fått innvilget tilskudd fra Norges Volleyballforbund, har
dette tilskuddet tilfalt TSI HS.

3903 Inntekt ifm. Møte/kurs/arrangement/dugnad: kr 26 226
For 2018 mottok TSI totalt kr. 26 226,- etter møte/kurs/arrangement/dugnad. Dette er en
økning på kr. 26 226,- fra 2017. Den største inntektsdriveren her er påmeldinger til Kampen
om Nord-Norge.

3904 Overskudd Studentlekene: kr 67 870
For 2018 mottok TSI HS totalt kr. 67 870,- etter overskudd fra Studentlekene Tromsø 2018.
Etter punkt i søknad til NSI om å arrangere Studentlekene Tromsø 2018, skulle 50% av
overskuddet tilfalle TSI som idrettslag. Dette er en økning på kr. 67 870,- fra 2017.

Sum driftsinntekter kr 2 246 281,-
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Note 2 Driftsutgifter
5002 Godtgjørelse til arbeidsutvalget i styret kr 20 000
I 2018 er det utbetalt kr. 20 000,- i godtgjørelse til arbeidsutvalget i styret. Fordelingen var
som følger: Kr. 7 500,- hver til leder og nestleder grunnet arbeidsfordeling mellom dem og kr.
5 000,- til økonomiansvarlig. Dette er en økning på kr. 5 000,- fra 2017.

5003 Godtgjørelse/honorar/lønn til styremedlemmer i forrige periode kr 20 000
I 2018 er det utbetalt kr. 20 000,- i godtgjørelse til styremedlemmer i forrige periode. Dette er
en reduksjon på kr. 4 500,- fra 2017.

6000 Avskrivninger på bygninger og annen fast eiendom kr 58 984
I 2018 er det avskrevet kr. 58 984,- for utstyr på Kraft Sportssenter som er aktivert. Se
vedlegg 1201-6000 Utstyr Kraft Sportssenter. Dette er en økning på kr. 40 674,- fra 2017.

6300 Leie lokaler kr 562 677
I 2018 er det utbetalt kr. 562 677,- i ekstern leie. Dette er en økning på kr. 26 641,- fra 2017.
Denne posten er avstemt mot inntektspost 3452 Overføringer fra UiTø.

6399 Annen kostnad lokaler kr 564
I 2018 er det utbetalt kr. 564,- i annen kostnad lokaler. Dette er en økning på kr. 564,- fra
2017. Denne posten brukes til alle kostnader relatert til lokaler som ikke omfatter selve leien.

6572 Arbeidsklær, ikke oppgavepliktig kr 7 058
I 2018 ble det kjøpt styrejakker fra Macron til hvert styremedlem. Dette havnet på kr. 7 058,Dette er en reduksjon på kr. 2 317,- fra 2017.

6701 Revisjonshonorar kr 4 000
I 2018 ble det betalt kr. 4000,- i revisjonshonorar til valgte revisorer. Dette samme beløp som
i 2017.
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6705 Regnskapshonorar kr 10 000
I 2018 ble det betalt kr. 10 000,- i regnskapshonorar til kasserer og økonomiansvarlig med lik
fordeling. Dette samme beløp som i 2017.

6707 Kontoransvarlighonorar kr 5 000
I 2018 ble det betalt kr. 5 000,- i kontoransvarlighonorar. Dette er en reduksjon på kr. 15 000,fra 2017.

6800 Kontorrekvisita kr 7 868
I 2018 ble det betalt kr. 7 868,- for kontorrekvisita. Dette er en økning på kr. 2 749,- fra 2017.
Grunnen til dette er at TSI flyttet til kontorlokale i Kraft Sportssenter og det var behov for
utstyr til det nye kontoret.

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. kr 29 552
I 2018 ble det brukt kr. 29 552,- på møte kurs og oppdatering o.l. Dette er en økning på kr. 1
669,- fra 2017. I 2018 ble den største kostnadsdriveren på denne posten kurs arrangert av
idrettenonline hvor ledere i alle undergrupper var invitert.

7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig kr 8 520
I 2018 ble det betalt kr. 8 520,- i reisekostnader. Dette er en økning på kr. 6 023,- fra 2017.
Grunnen til økningen var at flere av fjorårets styremedlemmer deltok på NSIs ting våren
2018.

7333 Markedsføring kr 74 407
I 2018 ble det brukt kr. 74 407,- på markedsføring. Dette er en økning på kr. 55 762,- fra
2017. Grunnen til økningen og den største kostnadsdriveren på denne posten er design av ny
hjemmeside hos idrettenonline. TSI HS anser markedsføring som viktig og ønsker å nå ut til
alle studenter.

7500 Forsikringspremie kr 3 823
I 2018 ble det brukt kr. 3 823,- på forsikringspremie. Dette er en reduksjon på kr. 12 996,- fra
2017. Grunnen til reduksjonen er at alle undergrupper i 2018 har betalt sine egne forsikringer.

Tromsøstudentenes Idrettslag
Org. nr.: 879 38 72 72

Tromsøstudentenes Idrettslag
C/O Kraft Sportssenter
Framstredet 79
N-9019 TROMSØ, Norge

Tlf. kontor: 778 46 228
E-post: tsi.post@gmail.com

7600 Lisensavgifter og kontigenter kr 62 350
I 2018 ble det brukt kr. 62 350,- på lisenser. Dette er en økning på kr. 48 855,- fra 2017.
Grunnen til økningen og den største kostnadsdriveren på denne posten er overgangen til
idrettenonline og lisenser i forbindelse med dette.

7700 Tildeling av ordinære midler kr 1 286 573
I 2018 ble det tildelt kr. 1 286 573,- i ordinære midler etter søknad fra undergruppene og blir
med dette den største kostnadsposten i resultatregnskapet til TSI HS for 2018. Dette gir også
en økning på kr. 272 415,- fra 2017. Grunnen til økningen er en økning i antall medlemmer og
antall undergrupper i idrettslaget. Denne regnskapsposten avstemmes mot inntektspost 3450
Overføringer fra Studentparlamentet.

7701 Tildeling av ekstraordinære midler kr 209 689
I 2018 ble det brukt kr. 209 689,- på markedsføring. Dette er en økning på kr. 4 542,- fra
2017. Grunnen til økningen kan være at TSI HS har vært oppfordrende mot undergruppene og
anbefalt å søke på ekstraordinære midler.

7702 Tildeling av oppstartsmidler kr 20 000
I 2018 ble det tildelt kr. 20 000,- i oppstartsmidler. Dette er en økning på kr. 20 000,- fra
2017. Grunnen til økningen er at TSI Unicycling og TSI Sportsfiske ble tatt opp på årsmøtet i
2018.

7703 Utstyr til Kraft kr 15 912
Denne posten brukes til idrettslig utstyr til Kraft som har lavere innkjøpspris enn kr. 15 000. I
2018 ble det brukt kr. 15 912,- på utstyr til Kraft. Dette er en økning på kr. 15 517,- fra 2017.
Grunnen til økningen er det har blitt kjøpt inn mye utstyr generelt etter at Kraft II åpnet.

7705 Støtte til SL kr 32 000
I 2018 ble det gitt kr 32 000,- i støtte til Studentlekene Tromsø 2018. Dette er en nedgang på
kr. 18 000,- fra året tidligere.

7706 Kraft II kr 8 274
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I 2018 ble det benyttet kr. 8274,- på utstyr til Kraft som ikke er knyttet til idrettslig aktivitet.
Dette er en nedgang på kr. 14 270,- fra 2017. I 2018 ble det blant annet kjøpt inn TSI-logoer
fra Macron.

7710 Sosiale arrangementer kr 15 900
I 2018 ble det brukt kr. 15 900,- på sosiale arrangementer. Vi har valgt å opprette 7714
Kampen om Nord-Norge for bedre kostnadsbilde rundt Kampen. Alle sosiale arrangementer
utenom Kampen om Nord-Norge havner under 7710.

7711 Styremøter kr 8 109
I 2018 ble det brukt kr. 8 109,- på styremøter. Dette er en økning på kr. 676,- Denne posten
brukes i hovedsak til mat som serveres under styremøtene til TSI HS.

7712 Møter regi NSI kr 10 730
I 2018 ble det brukt kr. 10 730,- på møter i regi av NSI. Dette er en økning på kr. 5 712,Grunnen til økningen er at TSI deltok på tinget NSI på vårparten 2018 med 4 ekstra deltakere.

7713 Årsmøte kr 1 045
I 2018 ble det brukt kr. 1 045,- på årsmøte som ble holdt på vårparten.

7714 Kampen om Nord-Norge kr 97 160
I 2018 ble «Kampen om Nord-Norge» arrangert for første gang. Dette er en
kanonballturnering som arrangeres med mål om å samle de ulike campusene til TSI til et stort,
moro og idrettslig arrangement. Under denne posten er alle kostandene TSI hadde i
forbindelse med Kampen 2018 slik som reiserefusjon, overnatting, bankett, etc. Totalt havnet
dette på kr. 97 160,- TSI var også pliktig til å levere inn rapport og regnskap til NSI etter
arrangementet, som er hovedgrunnen til at vi valgte å opprette en egen post for dette
arrangementet i regnskapet.

7716 Støtte til fremtidig SL kr 50 000
TSI HS setter i 2018 av kr. 50 000,- til fremtidige Studentleker i Tromsø med håp om at SL
Tromsø kan arrangeres igjen allerede i 2020.

7729 Dugnad kr 10 000

Tromsøstudentenes Idrettslag
Org. nr.: 879 38 72 72

Tromsøstudentenes Idrettslag
C/O Kraft Sportssenter
Framstredet 79
N-9019 TROMSØ, Norge

Tlf. kontor: 778 46 228
E-post: tsi.post@gmail.com

I 2018 ble det brukt kr. 10 000,- på dugnader i regi av TSI. Dugnadene blir tatt av
undergrupper.

7770 Bank- og kortgebyr kr 23 164
I 2018 ble det brukt kr. 23 164,- på bank- og kortgebyr. Dette er en reduksjon på kr. 6 061,fra 2017.

7771 Vippsgebyr kr 8 109
Gebyr for bruk av Vipps. I 2018 ble det brukt kr. 294,-

7791 Purregebyr leverandør kr 8 109
I 2018 ble det brukt kr. 210,- på purregebyrer

Sum driftsutgifter kr 2 662 863,-

Note 3 Finansinntekter
8051 Renteinntekt bankinnskudd kr 3 201
I 2018 mottok TSI 3 201 i renter på bankinnskudd. Dette kommer i hovedsak av
sparekontoene til TSI hvor midlene er øremerket.

Sum finansinntekter kr 3 201,-

Driftsresultat kr 413 381,- i underskudd
Med dette går TSI HS med 413 381,- i regnskapsmessig underskudd for regnskapsåret 2018.
Vi poengterer at dette kun er TSI HS, og ikke hele idrettslaget under ett. Da hver undergruppe
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fører hvert sitt regnskap i Fiken Regnskap. Nåværende TSI HS har fremmet flere forslag for å
forbedre og effektivere idrettslaget økonomisk. Det er blant annet foreslått å bytte fra Fiken
Regnskap til Visma, slik at regnskap for alle undergruppene kan føres samlet men med en
avdeling per undergruppe.
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TSI – Tromsøstudentenes Idrettslag
Regnskapskommentar til årsregnskapet 2018

KOMMENTAR
TSIs totale omsetning for regnskapsåret 2018 estimeres til å være kr. 5 450 913,- og resultat
er kr. -352 034,- Dette inkluderer alle undergrupper og er basert på underregnskap som
undergruppene selv har ført i Fiken Regnskap. Underregnskapene finnes i hver enkelt
undergruppes årsmelding. Nåværende HS har anbefalt neste styre å bytte fra Fiken Regnskap
til Visma hvor det kan føres i et stort kontospesifisert regnskap med en avdeling for hver
undergruppe. Det er også anbefalt at idrettslaget ser mot en løsning med autorisert
regnskapsfører samt at antall bankkontoer reduseres til 3; En for drift, en for evt. skattetrekk
og en for sparing. TSI vil for regnskapsåret 2019 være pliktig til å engasjere statlig godkjent
revisor.

VEDLAGT FØLGER
•
•
•
•

Estimat av årsresultat for hele
idrettslaget
Estimat av årsomsetning for hele
idrettslaget
Avstemming støtte UiTø
Avstemming støtte
Studentparlamentet
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•
•
•

Kontospesifisert resultatregnskap og
balanse for TSI HS med noter
Budsjett TSI HS for 2019 med noter
Forslag til effektivisering av struktur
for TSI 2019
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ESTIMAT AV ÅRSRESULTAT INKL. ALLE UNDERGRUPPER FOR REGNSKAPSÅRET 2018
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ESTIMAT AV ÅRSOMSETNING INKL. ALLE UNDERGRUPPER FOR REGNSKAPSÅRET 2018
For å beregne total omsetning må vi trekker vi fra det som undergruppene mottar av støtte fra TSI HS, da dette er
interne overføringer og ikke kan telles to ganger. Følgende poster under består utelukkende av internoverføringer
som undergruppene bokfører som inntekter. Med forbehold om at alle undergrupper har bokført alle inntekter fra
TSI HS som frie posteringer, så vil dette gi den totale omsetningen til idrettslaget basert på tallene som
undergruppene selv bokfører.
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Med utgangspunkt i tallene som undergruppene selv rapporterer samt regnskapspostene i TSI HSs regnskap,
estimerer vi den totale omsetningen for idrettslaget til å være kr. 5 450 913,- Dette medfører at TSI plikter å
engasjere statlig godkjent revisor for regnskapsåret 2019.
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AVSTEMMINGER AV OFFENTLIGE MIDLER MOTTATT

AVSTEMMING STØTTE FRA UiTø
For regnskapsåret 2018 har TSI mottatt kr. 465 000,- i støtte fra UiTø. Dette er midler som søkes om for å dekke
ekstern leie, da mange undergrupper er avhengige av dette. For regnskapsåret 2018 ble det brukt kr. 562 677,- på
ekstern leie. Se konto 6300 Leie lokale i Fiken Regnskap.

AVSTEMMING STØTTE FRA STUDENTPARLAMENTET
For regnskapsåret 2018 har TSI mottatt kr. 1 435 000,- i støtte fra Studentparlamentet. Dette er midler som søkes
om for å dekke idrettslagets daglige drift. For enkelhets skyld avstemmes dette kun mot regnskapskonto «7700
Ordinære midler» og «7701 ekstraordinære midler» som er tildelinger fra hovedstyret til undergruppene og som
videre er basert på TSIs fordelingsnøkkel. For regnskapsåret 2018 var 7700 tildeling av ordinære midler på kr. 1
286 573,- og 7701 tildeling av ekstraordinære midler på kr. 209 689,- Totalt utgjør dette kr. 1 496 262,- som i sin
helhet har gått til undergruppene.
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Vedlegg 1: Budsjett TSI Hovedstyre 2019
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Noter til budsjettet 2019
Under følger utdypning av postene fra budsjettet 2019. Postene er ikke justert til inflasjon.

Note 1 - Driftsinntekter
3199 Medlemskontingent: kr 200 000
Vi budsjetterer med at TSI i 2019 mottar litt mer fra medlemskontingentene enn budsjettert
med for 2018.
3450 Overføringer fra Studentparlamentet: kr 1 585 000
For 2019 er TSI tildelt kr 1 585 000,- fra Studentparlamentet. Dette er en økning på 150 000
fra 2018. Grunnen for økningen i søkt beløp er at antall undergrupper som er underlagt TSI
samt økt aktivitet i mange av undergruppene. TSI Hovedstyre reviderte også i 2018
fordelingsnøkkelen, slik at denne vil bli mer brukervennlig og lettere for undergruppene å
benytte. Vi forventer derfor for 2019 en økning innen ordinære midler som vi vil bli tilsøkt av
undergruppene.

3451 Overføringer fra NIF: kr 110 575
Dette er momskompensasjon for TSIs driftskostnader i 2017, utbetalt i desember 2018 og ført
i resultatregnskapet for 2019. Grunnen til dette er at pengene TSI mottok i 2017 ble av
daværende styre ført som en inntekt i regnskapsåret 2018. Vi fortsetter med dette slik at en
momskompensasjon blir ført for hvert regnskapsår. Momskompensasjonen blir videre utbetalt
omkring midten av desember og pengene som idrettslag mottar i da er egentlig kompensasjon
for regnskapsåret før. Samtidig er det stor usikkerhet hva klubben mottar fra år til år da det er
en total sum som fordeles likt mellom idrettslagene i Norge. Med dette som grunnlag fører vi
momskompensasjonen utbetalt til TSI i desember 2018 i resultatregnskapet for 2019.
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3452 Overføringer fra UiTø: kr 650 297
Dette er penger som TSI søker om fra UiT som skal dekke de eksterne leiekostnadene
som TSI har. UiTø besvarer normalt søknad på våren og i skrivende stund er svar på søknad
fortsatt ikke mottatt. Leiekostnadene for 2019 og dermed tilsøkt sum estimert til kr 650 297,for 2019.
3453 Midler fra Norsk Tipping: kr 5 600
Beløpet gjelder grasrotandelen som TSI får fra norsk Tipping. I 2018 mottok TSI kr
5679,66 det estimeres at betalingen i 2019 blir på omtrent det samme.

3456 Overføring fra UiT/Idrettshøgskolen for leie av utstyr: kr 12 151
Beløpet gjelder avtalen mellom TSI og UiT for leie av utstyr på Kraft til bruk i undervisning.
Årlig beløp er etter avtalen kr 12 151. Det foreslås at det faktureres etterskuddsvis i to
terminer, en etter hvert semester. Det er ikke fakturert for høsten 2018, slik at det kan
faktureres av nytt styre våren og høsten 2019.

Sum driftsinntekter kr 2 563 623,-

Note 2 Driftsutgifter
5002 Godtgjørelse til arbeidsutvalget i styret kr 20 000
I det nye budsjettet har vi valgt å la honoraret stå på 20 000 kr. Der kroner 10 000,- går til
leder og de resterende kr 10 000,- fordeles likt mellom økonomiansvarlig og nestleder.
Dette på bakgrunn av de som sitter i AU har et større ansvar enn de andre
styremedlemmene i TSI.

Tromsøstudentenes Idrettslag
Org. nr.: 879 38 72 72

Tromsøstudentenes Idrettslag
C/O Kraft Sportssenter
Framstredet 79
N-9019 TROMSØ, Norge

Tlf. kontor: 778 46 228
E-post: tsi.post@gmail.com

5003 Godtgjørelse/honorar/lønn til styremedlemmer i forrige periode kr 25 000
Dette er resterende honorarer til avtroppende HS, dette blir utbetalt etter årsmøtet i
Februar. Beløpet gjelder følgende; kr 10 000,- til regnskap og 15 000,- til kontoransvarlig.
6000 Avskrivninger kr 65 000
I 2017 kjøpte TSI en god del utstyr til undergruppene til Kraft Sportssenter og dette er aktivert
og avskrives hvert år frem til 2027. Det ble også kjøpt inn utstyr til mindre summer i 2018.
Etter avskrivningsplan for 1201 Utstyr Kraft Sportssenter (Finnes som vedlegg i Fiken) blir
beløpet kr 61 530 for 2019. For 2019 budsjetterer vi likevel med kr 65 000 slik at det er
ytterligere rom dersom det gjøres nye investeringer.
Denne posten omfatter avskrivning av utstyr kjøpt inn i forbindelse med åpningen av Kraft
Sportssenter. Utstyr er kjøpt inn etter bestilling fra undergruppene. Utstyr med en innkjøpspris
over kr 15 000,- blir balanseført under eiendelsposten 1201 Utstyr Kraft Sportssenter, og
kostnadsført mot resultatposten 6000 Avskrivning på bygninger og annen fast eiendom.
Utstyr med en innkjøpspris lavere enn kr 15 000,- kostnadsføres i sin helhet i perioden
innkjøpet skjedde.

6300 Leie lokale kr 660 000
Dette er de eksterne leiekostnadene som går til leie av idrettsanlegg utenfor Kraft. I 2018 ble
total kostnad for ekstern leie totalt kr. 562 677. TSI har for 2019 søkt om kr. 650 297 til
ekstern leie fra UiTø. Grunnlaget for beregningen var søknader om ekstern leie i
årsmeldingene for undergruppene i 2018 samt en økning i leiekostnader på 2%. Videre er
dette uten å ta høyde for at det ved årsmøtet i 2019 vil kunne bli tatt opp flere nye
undergrupper som vil kunne være avhengig av ekstern leie for resten av 2019. For 2019
budsjetterer vi med kr. 660 000 da plassmangelen på mange måter er en flaskehals for TSI.
Mange etablerte undergrupper ønsker utvidede treningstider og det er stadig mange nye
undergrupper som forsøker å etablere seg. Denne utgiftsposten bør avstemmes mot
inntektskonto 3452 Overføringer fra UiTø, da dette er søknadsgrunnlaget for 3452.
6701 Revisjonshonorar kr 20 000
Posten gjelder honoraret som utbetales til revisor for regnskapsåret 2019. Siden TSI i 2019 vil
være revisjonspliktig, så øker denne posten betydelig sammenlignet med årene. Vi øker denne
fra kr. 4 000 og anslår at revisjon kan komme til å koste idrettslaget kr. 20 000.
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6705 Regnskapshonorar kr 20.000
Honoraret går til de personene som tar seg av regnskapsføringen for TSI HS, tidligere er
dette fordelt likt mellom økonomiansvarlig og kasserer. Beløpet står fortsatt på kr
20 000,-.
6707 Kontoransvarlighonorar kr 20.000
Honoraret går til de personene som har fast kontortid på kontoret. Beløpet står på kr
20 000,6800 Kontorrekvisita kr 5.000
Kontoret på Kraft Sportssenter trenger vedlikehold og fortløpende rekvisita. Vi setter denne til
kr. 5 000,6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. kr 40.000
Denne posten holdes på kr. 40 000,- da posten for 2018 havnet på 29 552,- og det bør
fokuseres mer på mulighetene som kursing og oppdatering kan gi.
7333 Markedsføring kr 80.000
Markedsføring er viktig for at TSI skal fortsette å vokse og dette bør være et satsningsområde
for TSI. Vi setter markedsføringsposten til kr 80 000,- da denne posten for regnskapsåret 2018
havnet på kr. 74 407.
7500 Forsikringspremie kr 20.000
Forsikringsavtalen bør i 2019 revideres. Prisene kan være justert og bør sjekkes, samt at
medlemsantallet i kollektiv skadeforsikring bør sees på. Undergruppen TSI Basketak har
heller ikke individuelle idrettsforsikringer gjennom forbund (Det Norske MMA-forbundet har
ingen forsikringsavtale), slik at det bør følges med på om det kommer oppdateringer/alternativ
på denne fronten. Kollektiv skadeforsikring som er gjennom IF dekker kun dersom noen blir
7600 Lisensavgifter og kontingenter kr 40.000
Posten utgjør kostnader i lisenser til fiken og kostnader i forbindelse med idrettenonline, etc.
Denne ble høyere i 2018 enn i 2017 grunnet konverteringen til idrettenonline og posten økes
grunnet årlige avgifter fra idrettenonline samt en planlagt overgang fra Fiken Regnskap til
Visma.
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7700 Tildeling av ordinære midler kr 1.500.000
I 2018 ble det delt ut kr. 1 286 573,- i ordinære midler mot kr. 1 014 158. Dette gir en økning
på kr. 272 000,- fra 2017 og bekrefter stor vekst. Vi ønsker å gjøre det vi kan for at TSI skal
fortsette å vokse og videre ta høyde for undergrupper som tas opp fremover.
Tildelingsnøkkelen er også revidert i 2018, slik at den skal bli enklere å bruke for
undergruppene. Vi budsjetterer derfor med kr 1 500 000,- for å sikre at undergruppene ikke
stoppes fra å vokse av økonomiske årsaker. 7700 Tildeling av ordinære midler og 7701
Tildeling av ekstraordinære midler bør avstemmes mot 3450 Overføringer fra
Studentparlamentet.
7701 Tildeling av ekstraordinære midler kr 250 000
Posten for ekstraordinære midler endte på 209 689 kr for 2018 og 205 147,- for 2017. For
2019 settes denne likevel til kr. 250 000,- fordi TSI har en uforutsigbar fremtid i møte med
tanke på stadig voksende og flere undergrupper. HS vurderer også å investere i noen
langsiktige prosjekter. Det blir feil å budsjettere store summer direkte til spesifikke formål
som dette fordi det vil «låse» midlene retninger som de kanskje ikke trengs. Vi ser altså behov
for fleksibilitet. Ekstraordinære midler er den mest fleksible posten i HS sitt budsjett. 7700
Tildeling av ordinære midler og 7701 Tildeling av ekstraordinære midler bør avstemmes mot
3450 Overføringer fra Studentparlamentet.
7702 Tildeling av oppstartsmidler kr 20.000
Ved årsmøtet i mars 2018 ble 4 nye undergrupper tatt opp. Vi ønsker å tilrettelegge for flere
nye undergrupper i 2019 og setter denne posten til kr 20 000 for å gjøre det enkelt for HS
2019 å imøtekomme grupper som ønsker å starte opp.
7703 Utstyr til Kraft Sportssenter kr 25 000,Det dukker stadig opp forespørsler om nytt utstyr til Kraft Sportssenter. Vi budsjettere med
kroner 25 000 for å gjøre det lett for HS 2019 å imøtekomme utstyrsforespørsler de mener er
viktige for å fremme aktivitet blant studentene ved UiT.
7710 Sosiale arrangementer kr 70 000
Denne posten utgjør kostnader til arrangementer som skal gå på tvers av ulike
undergrupper i TSI. Kostnader til årsfest og Kampen om Nord-Norge går under denne posten.
Ang. Kampen om Nord-Norge ble det i 2018 også sendt en søknad til Rektoratet ved UiT der
det ble søkt om kr. 30 000,- i støtte til Kampen. Idrettslaget har enda ikke mottatt svar på
dette.
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7711 Styremøter kr 10 000
Posten er satt til kr 10 000,- da det virker å være tilstrekkelig. I 2018 endte posten opp på 8
109,7770 Bank- og kortgebyr kr 20 000
Denne posten settes til lavere enn hva den endte på i 2018, fordi det burde etterstrebes å
redusere denne posten. Denne posten kan reduseres ved å sørge for at alle kasserere er klar
over hvilke handlinger som koster penger i DnB. I 2018 endte posten på 23 164,Sum driftsutgifter kr 2 910 000,-

Budsjettert driftsresultat kr 346 377,- i underskudd
Vi budsjetterer for å fremme vekst i undergruppene samtidig som vi ønsker å gradvis redusere
egenkapitalen til TSI da den i tidligere år har høyere enn optimalt. Vi ønsker derfor å anbefale
kommende HS å gjøre langsiktige investeringer med formål om å redusere kostnader på lang
sikt. Selv om vi har en solid økonomi i år trenger vi ikke å ha det til neste år.

Tromsøstudentenes Idrettslag
Org. nr.: 879 38 72 72

Tromsøstudentenes Idrettslag
C/O Kraft Sportssenter
Framstredet 79
N-9019 TROMSØ, Norge

Tlf. kontor: 778 46 228
E-post: tsi.post@gmail.com

Troms studenenes idrettslag

Sakspapirer 2019

Vedlegg
Vedlegg 1 – Søknad om opptak av undergruppe TSI Roller
sports
S knad: Oppstart av TSI Roller sports
Proposal to set up TSI: Roller sports
What are roller sports?
Roller sports refers to quad roller skate activities, such as roller derby, quad roller hockey, roller
disco/dance and artistic roller skating.
Why do roller sports?
Roller skating is not just a fun activity, with a good social community, but it also an excellent workout.
Below I list some of the benefits of roller sports:
Easy on the joints
Calorie burning (fat burning): you can burn between 300 and 600 calories if you skate for a
full hour.
Good for mood: Have you ever seen a person roller skating and frowning at the same time?
Of course not! Roller skating is one of the most fun workouts!
Works the arms and legs: According to GetRolling.com, roller skating helps build strength,
especially in the muscles of the lower body. Stronger muscles and better coordination work
together to prevent injuries and keep you active and limber as you age.
Great for improving balance, agility and coordination: Roller skating helps improve balance
with the strength of abdominal and lower-back muscles, since you must maintain a steady
core to stay upright.
Strengthen the heart: The American Heart Association recognizes roller skating as an
effective aerobic exercise that helps strengthen the heart.
Anyone can do it! Age, sex, body shape are not barriers to roller sports, everyone can adapt
to their own abilities and strengths.
Social: Roller-skating is a social activity. Roller derby is well known for its strong and inclusive
community. Roller skating in general is a fun social activity that can also be done casually
with friends or to make friends.
The proposal for TSI roller sports
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The principles of inclusion, fairness and respect will be at the core of TSI roller sports. We will provide
people, of all ages (over 18), the opportunity to participate in and excel at sport. Regardless of age,
background, social standing or experience our doors are open.
The proposed format is two training sessions a week, 2 hours each session. The first hour of the
session will be on the basics of roller skating and skate fitness. The second hour will rotate between
coached sessions on dance/artistic skating, roller derby and roller hockey. Each member will be free
to choose which roller sport they focus on but will be encouraged to take part in a variety of roller
sports.
Roller derby is a contact sport played by two teams of five members roller skating counter-clockwise
around a track. Roller derby is played by approximately 1,250 amateur leagues worldwide. There are
a variety of non-contact skating, and, non-skating roles that can be undertaken, ensuring full
inclusivity.
Dance/Artistic skating focuses on balance, footwork and skate form, something all skaters can benefit
from even if they have no rhythm!
Roller hockey is a non-contact fun team sport. Two five-man teams (four skaters and one goalkeeper)
try to drive the ball with their sticks into the opponents' goal.
The training space should be either a polished or painted concrete, wood or game court floors. For
games or bouts the space should be 32.92m long and 22.86m wide but we can train in a smaller
space if necessary. We suggest Gyllenborg skole for training. And one off hiring of Tromstun skole for
bout/game days.
We aim to form a roller derby and roller hockey team. However, this will take time and require the
development of many skaters, it is unlikely that we will be a competitive team in the first year but
will aim to be by year 2. By focusing on skate fitness as well as team development, we will grow a
base of competent skaters and have training sessions that will appeal to a variety of people, not just
those that wish to play roller team sport.

Board members
Shona Wood – Chairperson and roller derby coach
Maren Hanssen – Finance and artistic skate coach
Miriam Grgic – Board member and roller hockey coach

Application for funding
We request a start-up grant from TSI of 10 000 NOK. We will use these funds along with membership
fees to purchase basic training equipment (cones), TSI clothing and starter skate packs to make
skating more accessible to new members. This will allow more people to try roller sports without
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having to invest in skates first, aiding recruitment. The budget specifies the costs. Here I give the
specification of what will be purchased.
From Skatepro.no:
Chaya derby jump roller derby skates 1199 NOK x 6 pairs in sizes 38, 38, 39, 40, 42, 45
Powerslide standard beskyttelsesett 3 pak 269 NOK x 6 pairs sizes M, L, XL, S, S, M
SRF essentials mat Hjelm 269 NOK x4 S/M, x2 L/XL
TOTAL= 10422 NOK (residual covered by membership fee – see budget below)

Budget
INCOME OUTGOINGS
membership fee (based on 4 members)
2400
TSI year running costs
5000
TSI start-up grant
10000
TSI clothing (for 4 members)
Training equipment - Cones x2 pk 20
basic starter skates (6 pairs)
basic starter pads (6 sets)
basic starter helmet (6 sets)
venue hire for roller sport exhibition matches
for recruitment - end of year one
Totals

17400

REMAINING
FUNDS

1400
570
7194
1614
1614
5000
17392

8

Membership fees will be 300kr per semester for non-students and 200kr for students (plus annual TSI
fee 200kr for non-students or 100kr for students).
If we are successful with recruitment, we will try to seek additional funds from TSI, Nordnorsk
skøytekrets, Oppstarts- N
 orges Studentsidrettsforbund to buy more starter skates of different sizes
to allow more people to try skating. But this will depend on how successful recruitment is.
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Vedlegg 2 - Søknad om opptak av undergruppe TSI Ultimate

Søknad: Oppstart av TSI Ultimate
Vi ønsker herved å søke om opptak av ny undergruppe. Gruppen skal hete TSI ultimate og intensjonen er å gi et
tilbud om å spille Ultimate frisbee i Tromsø. Det er ingen lag her i nord for denne idretten, og det er en idrett
som har begynt å få en økende interesse på landsbasis. Vi ønsker at Tromsø skal være med i denne økningen.

Litt om sporten:
Ultimate (også kalt ultimate frisbee) er et nullkontakt lagspill, hvor man bruker en frisbee for å markere
progresjon av spillet. Målet er å samle så mange poeng som mulig. Poeng blir gitt ut når en spiller mottar
disken inne i motstanderens målsone. Spillerne kan ikke løpe mens de holder disken.
Ute spiller man med 7 på hvert lag, mens inne er det 5.
En kamp varer 30 minutter uten pause eller til et lag når point-cap. Point-cap vil si at det første laget som når
en satt poengsum vinner.
Ultimate er en sport som spilles uten dommer. Det vil si at alle spillerne selv har ansvar for å avgjøre
feilsituasjoner. Som regel stopper spillet opp noen sekunder, feilen blir rettet, og spillet fortsetter. Hvis man
ikke blir enige om forseelsen, utfører man det siste trekket på nytt. Alle spillerne går tilbake til den plasseringen
de befant seg i det det siste kaste ble startet.
Spillet spilles ved et lag i angrep og et i forsvar. Om laget i angrep mister disken, noen i forsvar griper den eller
får disken vekk fra angrepsspillerne, eller angrepsspillerne ikke klarer å ta imot disken blir disken gitt til
forsvarslaget og det blir en turn-over, der forsvarslaget går i angrep og omvendt.

Troms studenenes idrettslag

Sakspapirer 2019

Styret:
Leder: Magnus Høydahl Severinsen
Nestleder: Gieril Ánde Lindi
Økonomiansvarlig: Robert Saunderson

Handlingsplan:
Vi har prøvd å lage en plan for sesongen 2019/2020. den er ganske kort blant annet fordi det er mye info vi må
vente på kretsen for å gi ut.
Etter oppstart starter vi med rekrutering. Vi vil begynne å trene for å kunne delta på sesongen som begynner i
høst, der vi ønsker å kunne reise til de forskjellige turneringsplassene (vanligvis Oslo, Bergen og Trondheim).
Turneringsoppsettet er ofte slikt at man reiser en helg til disse områdene der man har en turneringsdag på
lørdag, fra morgen (ofte 09:00) fram til 16-17. deretter blir det en sosial runde som arrangøren tar alle lagene
ut på middag (man må betale for maten selv). Så fortsetter man med videre turneringspill på søndagen på
samme tid som lørdag.

Budsjett:
Dette budsjettet tar utgangspunkt i at vi får 10 medlemmer.

Søknad om oppstartsmidler for TSI ultimate:
TSI ultimate ønsker å søke om oppstartsmidler for den nye gruppen ultimate, vi søker 10000, dette blir en
engangssum for innkjøp av utstyr, promotiering og rektrutering.
Det vi ønsker å kjøpe er disker, vester, kjegler, utstyrsbag og førstehjelpsskrin. Dette vil gjøre at medlemmene
ikke trenger å ta med egne disker på trening. Og gjør treningsoppsett lettere.

Mvh Magns Severinsen
Leder av TSI ultimate
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Vedlegg 3 - Fordelingsnøkkel

Fordelingsnøkkel TSI
Februar 2018

Fordelingsnøkkelen er retningslinjer for fordeling av TSIs midler til
undergruppene i fleridrettslaget. Fordelingsnøkkelen skal sikre en rettferdig og
forutsigbar fordeling av midlene. Det er TSI Hovedstyrets oppgave å tilse at
fordelingen er i samsvar med idrettslagets overordnede økonomi.
Beregning av tildelingen skal skje i forhold til de faktiske utgifter i
undergruppene. Ved behandling av søknad om ordinære midler skal TSI
Hovedstyret arbeide for å unngå overbudsjettering, og vil benytte siste års
regnskap i behandlingen.
Det er undergruppenes ansvar at budsjett og søknad om midler fremstår som
realistiske og tydelige. Det forventes at det inkluderes relevant informasjon i
budsjettet, slik at TSI Hovedstyret har dette tilgjengelig ved behandling av
søknaden. Undergruppene er ansvarlige for at de som benytter seg av deres
tilbud er registrerte medlemmer, som har betalt sine forpliktelser til TSI og Kraft
sportssenter.
Utbetaling skjer i to perioder; i etterkant av behandling ved årets start, samt etter
godkjenning av halvårsregnskap. Husk også § 1 i TSIs vedtekter angående
begrensninger for investeringer av undergruppen.

1. Forutsetninger for tildeling av midler
1.1 Informasjon om medlemmer
Undergruppene skal kontrollere at det foreligger korrekt informasjon om deres
medlemmer med navn, adresse, kjønn, fødselsdato og studentstatus i
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medlemsregisteret ved innlevering av årsregnskapet per 31.12. Undergruppene
skal også ha forsikret seg om at samtlige som benyttet seg av deres tilbud er
registrerte medlemmer som har betalt sine betalingsforpliktelser til TSI og Kraft
sportssenter. Medlemmene skal være registrert i TSIs digitale medlemsregister.
Dette kravet må overholdes for at TSI skal kunne innrapportere nøyaktige
medlemstall hvert år, i samsvar med NIFs lover.

1.2 Regnskap
Undergruppene skal ha levert regnskap for foregående periode. Ved innlevering
av halvårsregnskap gjelder 01.01. – 30.06. Ved innlevering av årsregnskap
gjelder 01.01. – 31.12 gjeldende år. Frist for innlevering av halvårsregnskap er
15.07 inneværende år. Frist for innlevering av helårsregnskap er 14 dager før
TSI Hovedstyrets årsmøte. Store endringer skal kommenteres.

1.3 Budsjett
Undergruppene skal ha levert budsjett for neste år. Ved innlevering av budsjett
gjelder 01.01. – 31.12 neste år. Budsjett leveres sammen med helårsregnskapet.
1.3.1 Inntekt

Undergruppene er selv ansvarlig for å dekke resterende beløp av sine kostnader
som ikke dekkes av TSI. Disse kostnadene kan dekkes gjennom dugnadsarbeid,
medlemskontingent, sponsoravtaler eller lignende og skal være med i budsjettet.
Undergruppene kan ikke budsjettere inntekt for utleie av utstyr som er kjøpt av
TSI. Se § 11 i TSIs vedtekter.

1.4 Krav til søknaden om ordinære midler
Undergruppen skal for hver utgiftspost i søknaden om ordinære midler henvise
til hvilket punkt i fordelingsnøkkelen som anvendes.
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2. Prosentvis tildeling av ordinære midler
basert på kostnadssum
2.1 Reisekostnader/biltransport for undergrupper
Undergruppene kan søke om å få dekket inntil 50% av kostnader ved reise i
forbindelse med undergruppens aktivitet. Ved vurderingen skal Hovedstyret
vektlegge at undergruppen anvender billigste og mest hensiktsmessige
reisemåte. Hovedstyret skal også ta hensyn til sikkerheten knyttet til
transportmiddelet.
I reisebudsjettet skal det stå hvor og hvordan undergruppen planlegger å reise,
hvor mange utøvere/deltakere de har budsjettert med, og hvilke utgifter de har
knyttet til den planlagte reisen, så langt dette er mulig. De undergruppene som
har medlemmer som anvender private biler som transportmiddel, kan budsjettere
utgifter knyttet til dette ved reiser. Hovedstyret vil ved vurderingen følge statens
satser for kjøregodtgjørelse ekskl. passasjertillegg ved bruk av private biler.

2.2 Støtte til vedlikehold/supplering av utstyr
Undergruppene kan søke om å få dekket inntil 50 % av kostnader til utstyr som
kjøpes inn til undergruppen som helhet. Ved vurderingen av eventuell tildeling
skal TSI Hovedstyret vektlegge om undergruppen tidligere har fått midler til
kjøp av lignende utstyr.
Innkjøp av personlig utstyr og forbruksmateriale (klister, skismurning,
personlige drakter, osv.) støttes ikke av TSI Hovedstyret, men må dekkes av
undergruppens egne inntekter, og må være med i budsjettet.

2.3 Dommeravgifter seriespill/krets/stevner
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Undergruppene kan søke om støtte til å få dekket inntil 50 % av kostnader
knyttet til dommeravgifter, også i forbindelse med stevne- og
konkurransedeltakelse. Dette gjelder for både lagidrett og individuell idrett.

2.4 Forsikringer
Undergruppene kan søke om støtte til å få dekket inntil 50 % for kostnader
knyttet til forsikringer som dekker undergruppes kollektive utstyr.
Individuelle og kollektive laglisenser, samt forsikringer til forbund/krets dekkes
ikke.

2.5 Kontingent seriespill/krets/stevner
Det kan søkes om støtte på inntil 75 % for utgifter knyttet til kontingenter for
deltakelse i seriespill, arrangementer i krets, stevner og øvrige arrangementer.
Dette gjelder både for lagidrett og ved individuelle konkurranser.
Overgangsgebyrer til forbund/krets dekkes ikke.

3. Tildeling av ordinære midler basert på antall
medlemmer/deltakere
3.1 Sosiale kostnader
Undergruppene kan søke om inntil kr 200 per medlem per år til sosiale formål,
og bli tildelt maksimalt kr 12 000. TSI Hovedstyret vurderer ut fra antall
betalende medlemmer som er registrert i medlemsregisteret på
søknadstidspunktet.

3.2 Styremøter

Troms studenenes idrettslag

Sakspapirer 2019

Undergruppene kan søke om inntil kr 500 per styremedlem per år til
styreaktiviteter, og bli tildelt maksimalt kr 4500.

3.3 Reisekostnader i forbindelse med nasjonale arrangement i
regi av Norges studentidrettsforbund
Lag/utøvere fra TSI som deltar i nasjonale mesterskap i regi av Norges
studentidrettsforbund (SM, SL og lignende), kan søke om støtte på inntil kr 750
per TSI-medlem som deltar. Det kan også søkes om slik støtte for én lagleder
per reisende lag/utøvergruppe ved individuell idrett, forutsatt at lagleder har
betalt TSI-avgiften. Utbetaling av midler i forbindelse med nasjonale mesterskap
skjer ved innsending av påmeldings- og reisekvitteringer til TSI Hovedstyret.

3.4 Reisekostnader i forbindelse med internasjonale mesterskap
gjennom arrangementer i regi av Norges studentidrettsforbund
Lag/utøvere fra TSI som kvalifiserer seg til internasjonale mesterskap gjennom
arrangementer i regi av Norges studentidrettsforbund (Student-EM osv.), kan
søke om inntil kr 2000 per TSI-medlem som deltar. Det kan også søkes om slik
støtte for én lagleder per reisende lag/utøvergruppe ved individuell idrett,
forutsatt at lagleder har betalt TSI-avgiften. Ved vurdering av tildeling av slik
støtte skal de totale reisekostnadene per person vektlegges. Utbetaling av slike
midler skjer ved innsending av påmeldings- og reisekvittering(er) til TSI
Hovedstyret.

4. Tildeling av ordinære midler som dekkes helt
av TSI
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4.1 Ekstern leie
Det kan søkes om 100 % støtte til leie av eksterne treningsfasiliteter for
undergrupper som ikke kan drive sin aktivitet på Kraft Sportssenter eller UiT.
Søknad om støtte til leie av slike treningsfasiliteter leveres sammen med søknad
om ordinære midler. Kontrakter skal forelegges TSI Hovedstyret før utbetaling
skjer.

5. Tildeling av ekstraordinære midler
Det kan søkes om ekstraordinære midler til å dekke kostnader som oppstår
i løpet av regnskapsåret. Det stilles krav om at kostnaden ikke allerede er
dekt ved ordinær tildeling av midler i samme regnskapsår.
Ved tildeling av ekstraordinære midler skal TSI Hovedstyret legge satsene
i denne fordelingsnøkkel til grunn så langt det lar seg gjøre. TSI
Hovedstyret skal videre anvende skjønn ved vurderingen i forhold til
aktivitet og budsjett til aktivitet.
Undergruppen skal følgelig levere søknad hvor det fremkommer hvilken
aktivitet som skal gjennomføres, antall deltakere og budsjett for aktiviteten.
Ettersyn og godkjenning av regnskap skal gjennomføres senest én måned
etter at aktiviteten er gjennomført.
Det oppfordres spesielt til å søke om ekstraordinære midler til kurs da
dette ikke dekkes av ordinære midler.
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Vedlegg 4 - Forslag til effektivisering av struktur
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Vedlegg 5 - Årspapirer undergrupper
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TSI Aikido
Årsrapport

2018

Årsmelding TSI Aikido
1.

Oppsummering av året 2018.

TSI Aikido Reimeikan hadde til sammen 35 betalende medlemmer i 2018 (vår og høst).
Aktiviteter 2018:
I.

Flyttet inn i Kampsportrommet på Kraft. Bygde «Shomen» på veggen og hadde
Åpningssermoni den 3. mars. (Se gruppebilde, Vinterleir)
Vinterleir 1. – 4. mars 2018, for første gang i nye lokaler på Kraft, med god
deltakelse fra hele landet. Med rundt 50 deltakere. En god leir og hyggelig
festmiddag på Restaurant Lotus.
NAF sommerleiren på Brandbu i juli deltok 6 medlemmer fra TSI Aikido.
Rekruttering av studenter:

II.

III.
IV.

På nybegynnerkurset høsten 2018 tok vi opp 14 nye medlemmer, men deltakelsen
har vært varierende og ingen har tatt sin første gradering, 6. kyu, men de vil få en
ny mulighet ved neste gradering i februar 2018. Det har vært ett skadetilfelle
registrert på TSI-Aikido i 2018.
V.

VI.

VII.

2.

I 2018 har vi hatt 6 graderinger i klubben, (mot 11 personer i 2017). Disse ble
gradert til henholdsvis; 1 person – 6. kyu, 2 personer – 5. kyu, 1 person – 4. kyu, 1
person – 3. kyu og 1 person – 1. kyu.
TSI Aikido og Murmansk Aikidoklubb søkte Barentssekretariatet om støtte til å
arrangere Barents Aikido Camp i Murmansk. Støtte på 87.000 NOK ble innvilget
og 10 personer fra klubben dro til Murmansk på leir den 28. – 30. September.
Vi arrangert “faste” årlige aktiviteter, som høst-allmøte m/pizza, høstleir og felles
middag i november og misogi i juni. Vi hadde også stand på StudExpo.

Styresammensetning

Styret 2018
Styreleder: Ingelill Jacobsen: ij@seafood.no, tlf: 97519661
Nestleder: Michaela Pokorna: michaela.pokorna.uit@gmail.com
Kasserer: Inger-Ann Hanssen: inger.a.hanssen@uit.no
Medlem: Anzhela Ataian: angela.atayan@gmail.com
Medlem: Pavel Kuchejda: p.kuchejda@email.cz
Sosialt ansvarlig: Hanna Hansen: jordskjelv@yahoo.no

Styret 2019
Styreleder: Ingelill Jacobsen: ij@seafood.no, tlf: 97519661
Nestleder: Michaela Pokorna: michaela.pokorna.uit@gmail.com
Kasserer: Inger-Ann Hanssen: inger.a.hanssen@uit.no

Medlem: Anzhela Ataian: angela.atayan@gmail.com
Medlem: Pavel Kuchejda: p.kuchejda@email.cz
Sosialt ansvarlig: Hanna Hansen: jordskjelv@yahoo.no

Balanse
Saldobalanse 01.01.2018 til 31.12.2018
Kontonr Konto Inngående

01.01.2018

1920

58 557,07

Aikido (15032083991)

Endring

Utgående 31.12.2018

9876,38

68 433,45

Resultatregnskap og budsjett
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Noter
Kontonr 31 Salgsinntekt:
Medlemskontingenten i 2018 var ikke samsvar med budsjettert inntekter. Her planlegges det
en større i 2019 innsats for å rekruttere nye medlemmer.
Kontornr 3907 Tilskudd fra Barentssekretariatet til å gjennomføre leir i Murmansk.
Driftsutgifter
Kontonr 7714 Arrangement Murmansk. Her hadde klubben kun en utgift på kr 840,00

Kommentar til budsjettet for 2019:
Budsjettet for 2019 tar utgangspunkt i regnskapet for 2018. Den største endringen er den
planlagte fellesturen til Japan

Søknad om tilskudd fra TSI
TSI Aikido søker herved om kr 5.000,- i støtte av ordinære midler for 2019. I tillegg søker vi
om kr. 20.000,- i reisestøtte for studenter og dekning av flybillett for instruktør/reiseleder for
klubbreise til Japan, høsten 2019.
Klubben skal i år arrangere en fellestur til Japan, den 27. september til 6. oktober 2019 og vil
da trenge de oppsparte midlene som reisestøtte til medlemmene og spesielt til studentene samt
til å dekke flybillett for instruktør/reiseleder. Vi regner med at 10-15 medlemmer blir med til
Japan.
Flyttingen til Kraft har medført at treningen blir svært mye dyrere for våre medlemmer, men
vi har likevel opprettholdt klubbavgiften på 400,- for studenter og 500,- for andre pr.
semester, for å spare midler til turen.
For året er vårt hovedfokus på den årlige Vinterleiren og Japan turen. Dato for Vinterleir er
fastsatt til 28. februar - 3. mars 2019 med vinterleirfestmiddag på lørdag 2. mars. Vi regner
med rundt 50-60 deltakere fra inn- og utland på leiren. Midlene vil i hovedsak gå til støtte til
klubbens egne studenter i forbindelse med leiren. Vi fortsetter ellers med den vanlige
aktivitetskalenderen med misogi den første fredagen i juni og desember, NAF sommerleir i

*

juli, nybegynneropptak i september og allmøte, samt høstleir i november og gradering av
nybegynnere i månedsskiftet november/desember.

Utstyrsliste
TSI Aikido Reimeikan har følgende utstyr:
Hva
Drakter (for videresalg til medlemmer)
Kashima sverd
Aikido sverd
Jo (stokker)
Tanto (kniv)
Fukuro shinaij (bambus sverd)
Førstehjelpskoffert

Gruppebilde, Vinterleir, 1. – 4. mars 2018

Barents Aikido Camp i Murmansk, 28. – 30. september 2018

Antall
20 stk
25 stk – men 13 er klare for utskifting.
19 stk
18 stk – men flere klare for utskifting.
17 stk
6 klubbsverd og 4 privateide
1 stk – må etterfylles.

!
!
!
!
!
!
!
!
!

TSI Badminton
2018

Årsmelding
TSI Badminton har hatt en røff periode i 2018 og vi har 2 registrerte medlemmer ved
idrettonline. Fikk tilgang til denne portalen veldig sent og skal be alle medlemmer registrere
seg så snart som mulig. Ved starten av høstsemesteret var det ikke noe styre eller personer
som deltok på treninger. Etter Studentexpo kom det studenter på trening og vi fikk etter hvert
etablert ett styre. Aktiviteten på trening har vært veldig varierende. På treninger er vi alt
mellom 4-14 personer som møter opp. Vi har ett høyt aktivitetsnivå på treningene men de
ville vært mer produktive og hatt bedre motivasjon hvis treneren vår hadde vært mer tilstede.
Annet enn dette virker det som alle som har vært borti TSI Badminton har ett positivt inntrykk
av undergruppen og er motivert/interessert å drive med det.

Styre 2018 (høst og utover)
Styreleder: Ole Magnus Stokke
Økonomiansvarlig: Malin Bjørgum Breland
Styremedlem: Pauline Barras

Styre 2019
Styreleder: Ole Magnus Stokke
Økonomiansvarlig: Malin Bjørgum Breland
Styremedlem: Pauline Barras

Saldo balanse 01.01.2018 - 31.12.2018
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Resultatregnskap
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Resultatregnskap 2018

Budsjett 2018

Finansinntekt og finanskostnad, 0,00
ekstraordinære poster

0,00

Sum finansinntekt og finanskos 0,00
tnad, ekstraordinære poster

0,00

Resultat

0,00

0,00

Kommentar til resultatregnskap og saldobalanse
På grunn av det forrige styre ikke fikk godkjent sitt budsjett for ordinære midler fra fjorårets
møte i februar 2018, i tillegg til den minimale kontakten mellom TSI Hovedstyre og TSI
badminton styre, så har ikke TSI badminton noe på verken saldobalansen eller
resultatregnskapet saldobalanse for året 2018.
Kommentar til budsjettet
Ettersom hovedstyre allerede har investert i nødvendig utstyr til TSI badminton er
driftskostnadene til TSI badminton svært små.
Dermed vil utgiftene fra de ordinære midlene i hovedsak være knyttet til arrangementer som
vi I TSI badminton selv arrangerer. For det meste vil det være sosiale arrangementer for TSI
badminton, som for eksempel «bli-kjent» kveld. I tillegg har laget en interesse for mulige
turneringer som blir arrangert. Slik at de ordinære midlene vil også gå litt til dekking av
reiseutgifter for turneringsdeltagelse
Budsjett 2019
Budsjettet for 2019
Sosiale utgifter
Styremøter
Turneringer

4500,1500,*2000 ,-

Søknad om ordinære midler
TSI badminton ønsker herved å søke om kr 8000 i støtte av 2019.
De ordinære midlene skal for det første brukes mest på sosiale aktiviteter. Dette knyttes til
punkt 2.2.3 “sosiale utgifter” i fordelingsnøkkelen, hvor vi beregner 300 kr pr. Medlem. Hvor
vi er til sammen 15 medlemmer. Videre tenker vi i styre å bruke noen av de ordinære midlene
på styremøter for TSI badminton, dette kan knyttes til punkt 2.2.4 “Styremøter” hvor vi
beregner 500 kr pr. Styremedlem. Hvor vi er 3 stk i TSI badminton styre. Resten av utgiftene
til ordinære midlene vil vi i styre sette av til reiseutgifter for konkurranse og seriespill. Dette
setter vi av 2000 kr fordelt på våre 15 medlemmer.
Foreløpig har vi ikke noen planer om å tjene inn andre midler til klubbkassa, men hvis det blir
nødvendig så tenker vi på dugnad som en mulighet.
Vi søker om:
4500 kr til sosiale utgifter fordelt på 15 medlemmer
1500 kr til styremøter fordelt på 3 medlemmer i styre
* 2000 kr til dekking av reiseutgifter i forhold til konkurranse og seriespill (* Hvorav 50 % av
reiseutgiftene blir dekket av TSI hovedstyre)
8000 kr til sammen

Utstyrsliste
Utstyr

Antall

Nettstolper

14 stk

Bag

2 stk

Badmintonracket

17 stk

Fluer (baller)

114 stk

Nett

7 stk

TSI Basketball
2018

Årsmelding TSI Basketball

TSI har gått fra 33 medlemmer i 2017/2018, med rundt 10-15 aktive, til bare 20 medlemmer i
2018/2019, med 10-13 aktive.
TSI startet 2018 med halvsesong med basketball mot de få andre lagene som eksisterer i
Nord-Norge, Narvik, Harstad, TSU og Flau Bris. Veldig uoffisiell serie med mye frafall og
rot med kommunikasjon, men gøyalt med litt konkurranse. SL ble arrangert i Tromsø med
håp om å få så mange lag opp som mulig, men dessverre ble det ikke sånn med bare 4
påmeldte lag på guttesiden. Vi vant SL 2018 og tok pokalen andre år på rad og fortsetter med
vår seiersrekke under studentlekene. Med sesongen ferdig i mai, og eksamenstiden rullet inn
så ble det færre på trening, men vi holdt nivået oppe.
Etter sommeren 2018, mistet vi store deler av laget. Rekrutteringen gikk bra og vi fikk en del
nye spillere som er motivert og aktive på trening. Mye mer konsekvent oppmøte gjennom
semesteret, selv om vi hadde færre medlemmer. Vi bestemte oss for å ikke melde oss på serie
pga. store utgifter, lange reiser og for få kamper/lag til at vi følte det var verdt innvesteringen.
Vi stilte opp med to lag under Bergen Challenge 2019 i 3-mot-3 basketball turnering, der vi
igjen stakk av med seieren! (Se bildet under) TSI guttan knuste NTNUI i semi-finalen, og
kom seg godt ut av en nervepirrende finale. Resten av året var det treninger og et par
treningskamper, men ellers ikke noe hendelsesrik.

Styre 2018
Øystein F. Skogvold – Leder
Laurence Bulactiar – Nest-Leder
Magnus Ekanger – Økonomi-ansvarlig

Styre 2019
Øystein Skogvold – Leder
Laurence Bulactiar – Nest-leder
Magnus Ekanger – Økonomi-ansvarlig
Øystein drar mest sannsynlig etter sommeren 2019, derfor har jeg skrevet ned potensielle
kandidater for ny leder og nest-leder:
Magnus Ekanger – leder
Odin Bangsund – nest-leder og trener

Balanse
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Resultatregnskap og budsjett
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Noter
7140 Reisekostnader, NOK 2 080:
Reiseutgifter til Bardu for 10-12 stykker to turer, bensinpenger.
7410 Kontingent NOK 3500:
Laglisens for å bli med i serie
7799 Annen kostnad NOK 800:
Overgangsgebyrer for to spillere som trengte finansiell hjelp ved siden av lisensbetaling
8179 Annen finanskostnad NOK 2548,25:
Inkasso fra NBBF (Norges Basketballforbund)

Stort avvik fordi vi fikk en uventet kostnad på slutten av året med inkasso fra NBBF som vi
mente vi ikke trengte å betale. Og laglisens for seriespill når seriespill ikke var planlagt.
Vi har heldigvis holdt forbruket ellers lavt og klart å beholde penger i kontoen fra tidligere år.
Kommentar til budsjettet
Utstyrskostnader NOK 10000:
Under årsmøtet fikk vi lære at de fleste (nærmest alle) er misfornøyd med det nåværende
draktsettet og ønsker å investere i nytt. Dette blir nok gjort etter sommeren, og setter det inn i
budsjettet, der hver spiller betaler ca. 300 kr hver som egenandel. Vi har tenkt til å planlegge
nærmere med Macron og se hva vi kan få tilbudt av priser, så prisen er ikke helt bestemt ennå.
I midlertidig ligger den på 10000.
Reisekostnader NOK 5000:
Vi er optimistiske på serie neste sesong, da som vi har kjefta på NBBF region nord angående
dårlig planlegging og kommunikasjon mellom lagene. Vi forventer en full sesong, med reiser
til Bardu, Harstad og Narvik. Blir potensielt 3-4 turer, kr 5000 høres rimelig ut.
Kontingent NOK 3500:
Laglisens til NBBF region nord.
Bedriftsmøter Nok 1000:

Utgift for møte etter sommeren med Pizza.

Vi har ekstra soverom på kontoen i tilfelle budsjettet går langt over en forventa.
Søknad om ordinære midler
TSI Basketball søker herved om NOK 10000 i støtte av ordinære midler for 2019.
De ordinære midlene dekker:
•

NOK 5000 nye drakter under punkt 2.2.1 Investeringer, der vi planlegger å beholde
draktene så lenge de holder.

•

Nok 2500 under 2.1.1 Reisekostnader/biltransport for undergrupper som deltar i
seriespill, der vi planlegger å kjøre med privatbil til kamper med to bilder med totalt 10
spillere. Kan bli potensielt 3 biler, vi brukte NOK 2100 kr i fjor på en halv sesong,
derfor har estimert NOK 5000 i utgifter for 2019.

•

NOK 1750 under punkt 2.1.5 Kontingent seriespill/krets/stevner, for laglisens utgift.

•

NOK 400 under punkt 2.1.4 Dommerutgifter, for dommerutgifter

•

NOK 350 under punkt 2.2.4 Styremøter, for utgifter under styremøter.

Totalt NOK 10000.
Utstyrsliste
Utstyr

Antall

Molten basketballer, str 7

6-5

Molten basketballer, str 6

7

Overtrekksvester

10

Drakter

16

Årsmelding TSI basketak
2018 var et stort og viktig år for TSI Basketak. Vi har per 15.01.19 omtrentlig 88 medlemmer,
med en topp på 94 medlemmer før jul, i stor grad grunnet nyoppstartet satsning på boksing.
Vi har deltatt på de aller fleste obligatoriske arrangementer i regi av TSI, som Studexpo,
undergruppeforum med mere. I anledning studexpo og debutuka arrangerte vi Tromsø fight
night på Driv sammen med Tromsø kampsportsenter for tredje år på rad, i en enda mer polert
utgave en fjorårets. Vi avholdt en grapplingturnering og oppvisningskamper i flere kampstiler.
Stemnet var en braksuksess med nesten 500 tilskuere og flere enn i fjor, og sikret både oss og
Tromsø kampsportsenter bra rekruttering.
Vi har holdt velfylte treninger 6-7 ganger i uken, med omkring 10-20 stykker eller flere per
trening, med topper nærmere 40. Spesielt torsdagstreningene og fredagstreningene med
grappling og boksing har vært veøbesøkt. Dette er bra for oss, da vi utøver mange forskjellige
kampdisipliner, med bakkekamp (grappling) 4 ganger i uken, boksing og thaiboksing 1 gang i
uken (nytt av året) og MMA (en miks av alle disipliner) 1 gang i uken. Vi har holdt seminar
med Eduardo Rios, flere ganger Europamester og en av europas beste instruktører i
brasiliansk jiu jitsu. Det er svært gledelig at trenergruppen i klubben aldri har vært større, og
nye fjes tar ansvar. Her har vi fått gode tilskudd i 2018, med to boksetrenere, brytetrener og
flere graderte jiu-jitsutrenere.
I år har vi deltatt i flere turneringer, og spesielt vil jeg nevne European open, Swedish open,
hvor en av våre utøvere vant sin divisjon i Nordens største turnering. Vi har også holdt
oppkjøring til MMA-kamp for en tidligere landslagsutøver i MMA.
ADCC,
Vi har opprettholdt og styrket et godt samarbeid med Tromsø kampsportsenter (felles
seminarer og felles treninger på noen fredager samt lokale konkurranser) og Tromsø
Bryteklubb (økning av kompetanse i TSI Basketak, samarbeid på arrangementer samt
tilrettelagte treningstider hos Tromsø bryteklubb).
Nytt og langt bedre utstyr og fasiliteter har endt med kjemperekruttering, og våre medlemmer
er også langt mer sosiale sammen, med styrketreninger og badstu etter trening. Vi har også
hatt en del sosiale sammenkomster, noe vi har vært flink på dette året, noe som ble toppet med
tiårsjubileum høsten 2018.

Økonomisk har vi drevet forsvarlig og ikke altfor langt utenfor budsjett, med noen avvik. Vi
går inn i 2019 med noe i overkant av 7000 kroner på bok. Se noter for regnskap for mer
informasjon. Dette skyldes stort sett ekstra midler fra TSI. Det er for øvrig gledelig at klubben
nå har fått opp en ny generasjon med ildsjeler som har fått plasser i trenerstaben og styret, noe
som gjør at fremtiden ser lys ut også i 2019.

Referat Årsmøte IKKE OPPDATERT
Sted/dato: Tromsø 23. januar 2019
Oppmøtte:
Øyvind Singstad, Mats Pettersen, Richard Taknes, Martin Paulsen, Liv Berntsen, Sandra
Schultz, Marius Larsen, Thomas Somby, Andres Aarøen, Njord Øystrøm, Andreas Sørensen,
Sander Mortensen, Shokrullah Jahya, Edvard Berg, Daniel Rød, Vegard Aronsen, Kristian
Dados, Jonas Helø
!"#$%&'()*
Godkjenning og saksliste godkjent
+&$,(-'.)#*
Årsmelding er godkjent
/0%)%,.*
•

Vi har litt over 7000,- på konto ved inngang av 2019. Grunnen til dette er ekstra
midler fra HS og rabatt på regning fra AudioNor.
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Ting å gjøre: Ordne lister på gulvet. Treningsdukke med bein. Felles foamroller. Stige til
fotarbeid. Flettematter under sekker?

;)),(-'.)#*<9=><91=?*
Vi melder oss inn med individuell mulighet for lisens og forsikring i Norges
kampsportforbund og Norges Kickboxingforbund.
@4$4A&*
Vi tenker ny bestilling av gensere, isbadingsbalje, premieskap og rashguard/shorts/tights/tskjorte. Vi avventer penger fra HS.
B(,.)"&(&*
Vi ønsker Teta/Broscheseminar. Teta har gitt et tentativt ja i Mars. Dette vil bli fulgt opp med
brunbelteuke, Hussein Zade som aktuell kandidat? Det er også mulighet for Capoeira seminar,
seminar med Martin Kampmann samt thaibokser i Mars.
9%)02&&")$(&*
Det kommer til å være en del konkurranser dette halvåret, og disse er aktuelle:
MMA: Shukrullah, Magnus, Mats, Thomas
B%$."-4*
Vi fortsetter med julefest, sommerfest og store events i boksing, mma og grappling på kinoen
på Uit.
C)'&(*(D()4(&*
Vi stiller på Kraft convention
Vi arrangerer også Tromsø Fight Night til høsten, TSI har gitt signaler på at de vil stille med
folk og midler om TKS ikke kan.
E&().)#$4.'(&**
Ved neste treningstidsforhandling ønsker vi:
•

Lengre onsdager

•

Boksing en gang til i uka (mulighet for bruk av andre rom?)

•

Klokken 16 er dårlig for arbeidsfolk. Bytte en av 16-øktene, spesielt mandag.

•

Vi bør vurdere å hente opp matter fra bomberommet.

•

Liste over folk som ha nøkkel i resepsjonen

E&()(&0"F"-**
Dette er en liste over de som har ansvar for å åpne opp rommet og holde trening
Mandag: Øyvind
Tirsdag: Daniel
Onsdag: Richard
Torsdag: Magnus
Fredag: Vibeke/Mats
Lørdag: Fritrening
Søndag: Shokrullah
G"-#**
Nytt styre:
Leder: Edvard Berg
Nestleder: Shokrullah Jahya
Økonomiansvarlig: Daniel Rød
Styremedlem: Sander Wright Mortensen

Tromsø 23.01.18

Leder

Nestleder

Styre 2018
Leder: Daniel Rød
Nestleder: Richard Taknes. Vara: Sander Wright Mortensen
Kasserer: Edvard Berg
Trenerstab 2018: Daniel Rød, Andres Aarøen, Glenn Holmes Indahl, Jannik Mennen, Richard
Taknes, Magnus Embret, Jon-Atle Larsen, Jonas Helø, Michael Stenberg og Robin Larsen.

Styre 2019
Leder: Edvard Berg
Nestleder: Shokrullah Jahya
Økonomiansvarlig: Daniel Rød
Styremedlem: Sander Wright Mortensen
Trenerstab: Daniel Rød, Richard Taknes, Magnus Embret, Jonas Helø, Marius Lind-Olsen,
Øyvind Singstad, Shukrullah Jahya, Lars Robert Helander, Vibeke Aune, Mats Ballari

Balanse
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Noter til regnskap 2018
Resultatregnskap:
Inntekter:
3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri:
Dette er utstyr og bekledning som er solgt igjennom klubben. Eksempler er boksehansker,
leggskinn etc.
3110 Salgsinntekt egentilvirkede varer, avgiftsfri:

Medlemsavgifter/kontigenter. Vi har fremdeles noe å gå på når det kommer til innkreving av
medlemsavgifter her.

3200 Salgsinntekt handelsvarer
Dette er premier til Fight Night, utlegg av Basketak, betalt av DebutUka.
3220 Salgsinntekt tjenester
Betaling for Svett på Kraft.
3444: Tilskudd fra hovedstyret
Dette er midler tildelt fra TSI. Dette inkluderer her både ordinære midler og ekstraordinære
midler.
Utgifter:
5915 Overtidsmat:
Mat til møter og arrangement, herunder tromsø fight night.
5990 Annen personalkostnad:
Utgifter til sosiale arrangementer, som mat til kinokvelder på UiT og 10-årsjubileum. Vi har i
lengre tid hatt et ønske om å få mer sosialt liv i klubben, dette har vi lyktes med.
6540 Inventar
Innredning av kampsportrom, montering av lydanlegg
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.
Seminarutgifter for innleid instruksjon.
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig:
Refunderte reiseutgifter til våre utøvere. Konkurranseutgiftene endte med gull i den største
konkurransen i både Norge og utlandet, og vi har meget gode resultater over hele linjen.
Kommentarer resultatregnskap og saldobalanse:

Vi gikk inn i 2018 med 8532,31 kroner på bok, og gikk ut av året med 7034,00 kroner på bok.
Totalt driftsresultat er på -1365 kroner. Underskuddet skyldes for mye penger overført fra
fjoråret, og økte utgifter ifht. 10årsjubileum o.l. For kommentar på budsjett, se søknad
ordinære midler eller budsjett.

Budsjett 2018 og 2019
Nedenfor er budsjettene fra de to foregående år. Jeg gjør oppmerksom på at budsjettet i
referatet fra årsmøtet har blitt revidert, og at det er denne delen som er gjeldende.
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Søknad om ordinære midler

TSI Basketak
Ved leder Daniel Rød
Tromsø, 24.01.19
TSI HS
Søknad om ordinære midler 2019 samt beholdning av eksisterende midler på konto per
31.12.18
På bakgrunn av budsjettet vårt for 2019 ønsker vi å søke om kroner 38 000 i ordinære midler
for 2019. Dette forutsetter at vi faktisk får beholde midlene vi har på konto per 31.12.18, som
vi har budsjettert til kroner 7034. Søknaden er i tråd med fordelingsnøkkelen da
søknadsummen er lavere enn summen vi drar inn gjennom andre kanaler som medlemsavgift,
salg etc, og under halvparten av driftsinntektene, samt totalt under halvparten av de søkbare
driftsutgiftene. Søknaden er basert på 61 aktive medlemmer, som gir en tildelingssum på
omtrentlig 623 kroner per medlem. Vi gjør oppmerksom på at medlemstallet vårt inn i 2018
var omtrentlig 90, slik at den store medlemsmassen gjør gir en tildelingssum på 623 kroner
per medlem, en nøktern sum for en individuell idrett og lavt for Basketak å være. Vi søker
om:
6000 til sosiale utgifter basert på 61 medlemmer (fordelingsnøkkelen tillater 12200, men
inntil 12000)
18500 til seminarer (total budsjettpost 42000)
8000 til dekning av reiseutgifter i forbindelse med konkurranser (total budsjettpost 16000)
2000 til erstatning av gammelt låneutstyr (total budsjettpost 4000)
3500 til trenerkontrakter (total budsjettpost 7300)
Totalt kroner 38 000
Søknad om beholdning av eksisterende midler på konto per 31.12.18

Vi ønsker også å beholde pengene vi har på bok den 31. desember 2018, da overskuddet
stammer fra ekstra tildelinger fra hovedstyret. Midlene skal stort sett brukes til årsmøtet samt
likvide midler til e.g. innkjøp av gensere før tildelingen fra HS i medio februar.
På vegne av TSI Basketak
Daniel Rød og Edvard Berg

Utstyrsliste
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TSI Biljardklubb
2018

Årsmelding 2018 TSI Biljard
Ved årets slutt hadde TSI Biljard 8 medlemmer.

Styret har gjennomført 2 styremøter i 2018.

TSI Biljard ble i 2018 tildelt 2 av 8 årlige regionale turneringer av Norges Biljardforbund, og
styret har hatt fokus på gjennomføring av disse turneringene. Den første turneringen ble avholdt
15.11-2018, disiplinen som ble spilt var 9-ball. Til spillestart var det 8 deltakere som representerte
2 nordnorske klubber. Den andre regions turneringen ble dessverre avlyst på grunn av manglende
påmelding. Styret i TSI Biljard er fornøyde med gjennomførelsen av regions turneringen som ble
avholdt. Gjennom sesongen har TSI Biljard vært representert med 7 spillere i regions
turneringene.
TSI Biljard har gjennom hele 2018 avholdt ukentlige klubbturneringer ulike disipliner. Dette er
noe vi viderefører i 2019 og vil ha mye fokus på. Vi har gjennom dette oppnådd økt aktivitet og
deltakelse fra flere nye spillere. Ved å være mer aktive på vår Facebook side har vi fått flere nye
henvendelser fra nye spillere, og har blitt mer profilert.

Styre 2018
Leder

Andreas Myrvoll

Nestleder

Brage Arnesen

Kasserer

Jonas Ramstad

Styremedlem Øyvind Jensen
Styremedlem Kristoffer Stormo
Styremedlem Kurt A Enoksen
Vara

Fredrik Henriksen

Styre 2019

Leder

Andreas Myrvoll

Nestleder

Brage Arnesen

Kasserer

Jonas Ramstad

Styremedlem Øyvind Jensen
Styremedlem Kristoffer Stormo
Styremedlem Kurt A Enoksen
Vara

Fredrik Henriksen
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Noter
Driftsinntekter
3210 Medlemsavgift, biljardlokaler
Den månedlige medlemsavgiften for 2018 har vært på 500,- per semester for studenter og 1500,- i
halvåret for ikke-studenter. Vi har et negativt avvik på kr – 13 250,- fra det som ble budsjettert
med for 2018, noe som skyldes mangel på forventet rekruttering av medlemmer.

Driftsutgifter
4310 Innkjøp brus, kaffe
Innkjøpene har vært i forbindelse med kurs og turnering, hvor vi hadde et lite positivt avvik på kr
211,5990 Annen personalkostnad
Saldo på denne kontoen har gått til å betale mat til et styremøte. Vi hadde et positivt avvik på kr
300,- fra budsjettet, noe som skyldes færre sosiale arrangementer enn planlagt.
6300 Leie lokale
Ingen avvik på denne posten da vi fikk innvilget søknad om ekstern leie.
6360 Renhold
Positivt avvik fra budsjettet for 2018, noe som skyldes at renholdskostnadene er fordelt mellom
flere leietakere ved spillelokalet vårt på Utsikten.
6559 Annet driftsmateriale
Positivt avvik da det ikke ble kjøpt inn nye klubbtrøyer i 2018. Dette vil overføres til budsjettet
for 2019.
6620 Reparasjon og vedlikehold av utstyr
Veldig stort positivt avvik da det ikke ble gjort noen reparasjoner eller vedlikehold av
biljardbordene. I tillegg ble det ikke foretatt noen innkjøp av nytt utstyr.
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
Avviket skyldes at vi ikke sende noen representanter til Biljardtinget for møte med
biljardforbundet.
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig
Ingen avvik.
7601 Lisensavgift
Saldoen på denne kontoen har gått til å dekke medlemskontingent for 2018.
7790 Turneringspremier
Saldoen på denne kontoen har gått til å utbetale premiepenger til vinnere av RT i regi av TSI
Biljardklubb. Positivt avvik på 800,-!

!
7791 Rekruttering
Positivt avvik på kr 6500,- da vi ikke har brukt noen midler på rekruttering i form av
markedsføring og sosiale arrangementer som skulle generere rekrutteringsmuligheter.
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget
Saldoen på denne kontoen har gått til å dekke både deltakeravgift og diverse kostnader i
forbindelse med arrangering av turnering
Resultat
Vi hadde et overskudd på kr 9 673,60 for året 2018. Dette er et stort avvik fra budsjettet da vi ikke
har foretatt noen investeringer i året som har gått. Eksempelvis har innkjøp av ny duk, nytt
kulesett og nye klubbtrøyer blitt utsatt til kommende år.

Kommentar til budsjettet

3210 Medlemsavgift, biljardlokaler
For 2019 budsjetterer vi med å få inn kr 25 000,- fra medlemsavgift. For studenter vil prisen være
kr 500,- per semester og for øvrige medlemmer vil prisen være på kr 1500,- per halvår.

3900 Annen driftsrelatert inntekt
Det budsjetteres med en inntekt på kr 3500,-. Vi vil søke om støtte til turneringsarrangementer fra
biljardforbundet. I tillegg vil vi forsøke å generere inntekter gjennom kiosksalg ved turneringer
som blir avholdt i regi av TSI biljardklubb.

5990 Annen personalkostnad
Vi budsjetterer med kr 2 500,- som vil gå til eventuell matservering i forbindelse med styremøter
og dugnadsarbeid ved klubblokalet.!
!
6559 Annet driftsmateriale
Vi planlegger å kjøpe inn nye klubbtrøyer og har budsjettert med kr 5000,-.!
!
6620 Reparasjon og vedlikehold av utstyr
Det vil være behov for bytte av duk på hver av de tre bordene minst èn gang i året. I tillegg vil det
være nødvendig med diverse utstyr i form av poleringsmiddel til kuler og nytt kulesett. Vi har
budsjettert med kr 12 000,- da tilstanden til bordene krever restaurasjonsarbeid.

7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
Vi har budsjettert med kr 4000,- som vil gå med på å dekke reiseutgiftene i forbindelse med reise
til møte på biljardtinget.!
!
7601 Lisensavgift
Vil gå med på å betale medlemskontingent til biljardforbundet.

7790 Turneringspremier
Budsjettert med kr 2 000,- som vil dekke premieutgifter til deltakere på diverse turneringer.

7799 Rekruttering
Rekruttering av nye medlemmer er et satsningsområde for biljardklubben, og noe vi ønsker å
kunne realisere. Vi budsjetterer med kr 2000,-. Herunder ønsker vi å markedsføre biljardklubben
bedre og kunne ha flere arrangementer i form av turneringer og andre sosiale sammenkomster
som skal kunne bidra til økt engasjement og rekruttering nye medlemmer.

Søknad om ordinære midler
$
TSI Biljard søker herved om kr 6 000,- i støtte av ordinære midler for 2019.

I løpet av 2019 vil TSI biljardklubb forsøke å arrangere flere turneringer og sosiale
sammenkomster med hensikt å rekruttere nye medlemmer. Da det ikke ble foretatt noen
investeringer tilknyttet vedlikehold av biljardbordene i 2018, vil dette kreves i det kommende året.
Vi planlegger å skifte duk på alle tre biljardbordene, og dette vil medføre en kostnad på kr 6 000,-.
I tillegg vil vi foreta innkjøp av nytt kulesett som også vil innebære en kostnad på kr 6 000,-. Vi
ønsker å søke om ordinære midler som dekker 50% av disse utgiftene, noe som også fremkommer
i budsjettet.

$
Vi vil tjene inn penger til klubbkassa gjennom den månedlige medlemsavgifter. Ved arrangering
av regionturneringer vil klubben motta en andel av deltakeravgiften fra Norges Biljardforbund, i
tillegg vil klubben ha turneringsinntekter i forbindelse med arrangering av klubbturneringer,
seriespill o.l.

Søknad om ekstern leie

TSI Biljard har siden mai 2013 leid lokaler på Utsikten (Stakkevollan). Den eksterne husleien har
fra oppstart av leieforhold og frem til i dag vært finansiert av det enkelte nøkkelkort-medlemmet.
Den månedlige medlemsavgiften har vært på kr 500 for studenter og kr 650 for ikke-studenter. På
grunn av høye månedlige medlemsavgifter har TSI Biljard opplevd utfordringer i forbindelse med
rekruttering av nye medlemmer.

Tidligere har det vært undersøkt om lokaler/rom på campus kunne vært egnet for biljard. Det ble
konkludert med at det ikke eksisterte egnede lokaler, med tanke på at biljard krever store arealer
og at biljardbordene ikke kan flyttes umiddelbart. Dette gjør det ikke mulig å benytte Kraft som
spillearena. For første gang fikk vi innvilget dekning av ekstern leie i 2017, noe som vi har vært
avhengige av for fortsatt drift.

For å få opp medlemstallet og aktiviteten er det behov for et rimeligere tilbud til studenter, og vi
søker med dette om midler til dekking av årlig ekstern leie for 2019.
Viser til gjeldende leiekontrakt mellom TSI og Tromsø Kommune (utleier) på årlig leiebeløp på
kr 52 555.

Utstyrsliste
Hva
Biljardbord
Huskøer
Reker
Ballpoleringsmaskin
Kulesett
Støvsuger

Antall
3
4
6
1
3
2

TSI Dansademika
2018

Årsmelding TSI Dansademika 2018
TSI Dansademika hadde 37 medlemmer i 2018

Vårsemester (januar - mai)
Ved starten av vårsemesteret flyttet vi fra Dancelab til Kraft Sportssenter, og ved denne
overgangen ble det noen endringer i styret. Tre personer ble værende i styret etter nyttår og
ved et ekstraordinært møte ble det dannet et nytt styre.
På grunn av denne endringen ble det ikke holdt noen faste kurs dette semesteret, istedenfor
ble det fokusert på workshops.
Det ble holdt tre forskjellige workshops, der den første ble arrangert i mars og var en Hiphopworkshop. Deretter hadde vi en workshop i starten av april holdt av Naprapatlandslaget, før vi
avsluttet semesteret med en 3-1 workshop mot slutten av april. På denne 3-1 workshopen
hadde vi tre forskjellige dansestiler lært av tre forskjellige dansepedagoger, noe som gjorde at
den ble vår mest populære workshop det semesteret.
Høstsemester (august - november)
Etter sommeren starte vi opp med nye kurs og introduserte både Street Jazz og Dancehall som
nye kurs for høsten. Vi starte høsten med en gratisuke der flere kom for å prøve seg på
semesterets ulike dansekurs: Hiphop, Dancehall og Street Jazz. Dette er noe vi ønsker å
fortsette med ettersom det er en gyllen mulighet for oss å rekruttere nye medlemmer.
Gjennom høsten har også dansecrewet UNWIND fått muligheten til å delta og underholde på
flere ulike arrangementer der i blant Kampen om Nord-Norge banketten.
I løpet av høsten har vi også hatt to Workshops der vi har hatt besøk av Lise Damsgård som
hadde Workshop i Jazz. Og BØNNA som hadde workshop i Breakdance.

Vi avsluttet året med et show på Kraft Sportssenter der alle gruppene viste frem en eller flere
danser. Showet var en suksess med mange oppmøtte. Vi hadde gratis inngang og kakesalg.

Styret 2018
Vår:

Høst:

Styreleder: Elise Marie

Styreleder: Daniel Khai Nguyen

Nestleder / Økonomiansvarlig: Ingrid Nordahl

Nestleder / Økonomiansvarlig: Ingrid Nordahl

Medieansvarlig: Maddhusja Nalliah

Medieansvarlig: Maddhusja Nalliah

Styremedlem: Susina Suntharalingam

Pedagogansvarlig: Hilde Rustad Hansen

Styremedlem: Thale Mathiassen

Bookingansvarlig: Susina Suntharalingam

Styremedlem: Astrid Leiros Sandberg

Styremedlem: Andrea Nilsen
Styremedlem: Elise Frantzen Holm Pedersen

Styret 2019
Tittel

Navn

E-postadresse

Styreleder

Daniel Khai Nguyen

daniel.khai97@gmail.com

Nestleder

Andrea Nilsen

nilsen.andrea@gmail.com

Økonomiansvarlig

Ida Karoline Klaudiussen

idkl@live.no

Pedagogansvarlig

Hilde Rustad Hansen

hrustadhansen@gmail.com

Markedføringsansvarlig

Maddhusja Nalliah

maddhusja.nalliah@hotmail.co
m

Medieansvarlig

Elise Frantzen Holm Pedersen

elisefhp@outlook.com

Bookingansvarlig

Susina Suntharalingam

susina97@hotmail.no

Styremedlem

Astrid Leiros Sandberg

astrid.l.s@hotmail.com

Balanse
Saldobalanse 01.01.2018 til 31.12.2018

Kont
onr

Konto

Inngående
01.01.2018

Endring

1500

Kundefordringer

570,00

- 326,90

243,10

1920

Brukskonto (15032084068)

29 816,08

- 8 042,23

21 773,85

2050

Annen egenkapital

- 18 694,26

0,00

Utgående
31.12.2018

- 18 694,26

Noter til balanse
1500 Kundefordringer kr 243,10
Ubetalt faktura.
1920 Brukskonto (15032084068) kr 29 816,08
Summen på Dansademika bankkonto ved utgangen av året var 21 773,85 kr.

Resultatregnskap og budsjett
Driftsinntekter

Regnskap
2018

Salg av Maronklær

-

Budsjett
2018
-

Budsjett
2019
5 685,00

3220 Salgsinntekt tjenester, utenfor
avgiftsområdet

13 725,00

16 000,00

27 000,00

3901 Overføringer fra TSI

42 340,00

34 400,00

10 500,00

3902 Inntekter fra sosiale arrangementer

3 529,12

10 000,00

0,00

3903 Sponsede midler

0,00

2 000,00

3 500,00

3904 Dugnad

-

-

16 315,00

3910 Inntekter workshops og show

-

-

7 000,00

Sum driftsinntekter

59 594,12

62 400,00

70 000,00

Driftsutgifter

Regnskap
2018

Budsjett
2018

4301 Innkjøp av Macronklær

- 19 773,50

- 20 000,00

5001 Lønn til ansatte

- 24 625,00

- 39 600,00

6399 Annen kostnad lokaler

- 200,00

0,00

0,00

6540 Inventar

- 179,00

0,00

0,00

7312 Markedsføring

- 4 786,63

7411 Workshops

- 11 200,00

-

7415 Sosiale Arrangementer

- 12 244,03

7600 Lisensavgifter og kontigenter

- 3 308,00

7711 Styremøter

- 2 866,00

7712 Årsmøter

- 9 100,00
0,00

0,00
- 58 500,00

- 6 000,00
- 8 000,00
- 10 000,00
- 3 000,00

- 2 500,00

-

Budsjett
2019

-

- 2 500,00
- 2 000,00

Sum driftsutgifter

- 67 982,16

- 82 400,00

- 90 000,00

Finansinntekt og finanskostnad,
ekstraordinære poster

Regnskap
2018

Budsjett
2018

Budsjett
2019

8051 Renteinntekt bankinnskudd

18,91

0,00

0,00

Sum finansinntekt og finanskostnad,
ekstraordinære poster

18,91

0,0

0,00

Resultat

- 8 369,13

- 20 000,00

- 20 000,00

Noter
3220 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet kr 13 725,00
Dansademika medlemskontingent. Medlemmene betaler per kurs de deltar på, der ett kurs
koster 450 kr og hvert ekstra kurs koster 250.
3901 Overføringer fra TSI kr 42 340,00
Ordinære og ekstraordinære midler fra TSI.
3902 Inntekter fra sosiale arrangementer 3 529,12
Inntekter fra ulike workshops. Kakesalg og deltakeravgift.
4302 Innkjøp av Macron kr 19 773,50
Kontoen viser utgifter på kostymer til showgruppen.
5001 Lønn til ansatte kr 24 625,00
Dansademika betaler instruktørene sine for danseundervisningen. Denne kostnaden er den
største Dansademika har, men også en av de viktigste siden vi er avhengig av å benytte dem.
6399 Annen kostnad lokaler kr 200,00
Erstatning av en mistet nøkkel til Habibi dansestudio som Dansademika leide hos for noen år
siden.
6540 Inventar kr 179,00
Innkjøp av et pengeskrin til workshops.
7312 Markedsføring kr 4 786,63
Dansademika har brukt penger på å markedsføre og promotere kurs og workshops på
Facebook. Vi har også kjøpt dansademika sin logo fra designer og flyers til promotering.
7415 Sosiale Arrangementer kr12 224,03

Kostnader i forbindelse med sosiale arrangementer som undergruppen har arrangert i løpet av
2017. Kostnadene involverer leie av lokale, mat, leie av fotograf, leie av utstyr, deltakeravgift
til Kulturnatta og annet småutstyr.
7600 Lisensavgifter og kontigenter kr 3 308,00
Lisensavgift til Norges Danseforbund og nettsiden til Dansademika på Webnode.

7711 Styremøter kr 2 866,00
Gjelder kostnader i forbindelse med mat til styremøter.
8051 Renteinntekt bankinnskudd kr 18,91
Renteinntekt på bankkontoen i løpet av 2018.

Kommentar til budsjettet
3201 Salg av Macronklær kr 5 685,00
I løpet av 2019 håper Dansademika å selge 19 gensere for 299 kr per stk.
3220 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet kr 27 000,00
Medlemsavgiften for å trene hos oss i 2019 blir 550 kr for ett kurs og 250 kr per ekstra kurs.
Vi regner med å ha rundt 50 kursdeltakere i løpet av året, altså 25 deltakere per semester.
3901 Overføringer fra TSI kr 10 500,00
Dansademika søker om 10 500,00 kr i ordinære midler fra TSI HS.
3903 Sponsede midler 3 500,00
I løpet av 2019 håper Dansademika å få en eller flere sponsoravtaler.
3904 Dugnad kr 16 315,00
I 2019 vil vi prøve for første gang å holde dugnader. Dette blir blant annet salg av diverse ting
som kakebokser og dopapir, men også for eksempel rydding, varetelling, osv.
3910 Inntekter workshops/show/andre arrangementer kr 7 000,00
Ved å holde workshops, show og lignende arrangementer ønsker vi å tjene inn 7 000 kr. Vi

planlegger å holde to workshops per semester, samt ha et avslutningsshow med
danseoppvisning per semester.
5001 Lønn til ansatte kr 58 500,00
Vi budsjetterer med tre instruktører på vårsemesteret og fire instruktører på høstsemesteret.
Hver instruktør får 250 kr timen og jobber ca. 2,25 timer per uke i minst 12 uker.
7312 Markedsføring kr 6 000,00
Markedsføring er veldig viktig for Dansademika til rekruttering av nye medlemmer. Vi ønsker
å nå flere folk ved å bruke flere forskjellige plattformer som instagram og facebook, samt
printe ut plakater og henge dem rundt campus.
7411 Workshops kr 8 000,00
Vi skal arrangere to store workshops per semester. På disse workshopene vil det være to eller
tre dansestiler, og vi må leier inn danseinstruktører til dette. Ved å ha en slik type workshop
får vi innblikk på hvilke stiler som er mest populære, og at våre medlemmer får testet ut andre
dansestiler enn de faste. Vi setter av 2000 kr til hver workshop som i hovedsak går til lønn og
innkjøp av frukt og kake. Vi kommer til å ta inngangspenger for workshopene der våre
medlemmer får rabattert pris eller får delta gratis.
7415 Sosiale arrangementer kr 10 000,00
I 2019 vil vi sette fokus på å forbedre fellesskapet mellom alle våre medlemmer. Vi ønsker
derfor å arrangere en stor sammenkomst med alle våre medlemmer, samt ønsker vi at
fellesskapet innad i hver dansegruppe/-stil økes og vi vil derfor arrangere minst én
sammenkomst for hver av dem.
7600 Lisensavgifter og kontigenter kr 3 000,00
Som en danseskole er vi obligert til å betale en kontingent inn til Norges Danseforbund.
7711 Styremøter kr 2 500,00
Vi ønsker å ha minst seks styremedlemmer og setter derfor budsjettet på 2500 kr for å dekke
kostnader i forbindelse med styremøter.
7712 Årsmøter kr 2 000,00

Vi budsjetterer med 2000 kr til pizza på et ordinært og et ekstraordinært årsmøte. Vi vil
sannsynligvis bli nødt til å ha et ekstraordinært årsmøte for å endre styret til høsten.

Søknad om ordinære midler
TSI Dansademika søker herved om kr 10 500 i støtte av ordinære midler for 2019.
Vi søker om 1 500 kr til å dekke 50% av lisensavgiften fra Norges Danseforbund etter punkt
2.1.5. i fordelingsnøkkelen. Henviser til budsjettet vårt for 2019 der vi har budsjettert med
totalt 3 000 kr til lisensen.
Vi søker om kr 6 500 til sosiale arrangementer etter punkt 2.2.3 i fordelingsnøkkelen. Sosiale
arrangementer er noe som vi vil satse mer på i år for å styrke fellesskapet i hele dansademika.
Pengene vil da gå til mat, leie og utstyr til diverse sosiale sammenkomster vi skal ha.
Henviser til “Årsmelding TSI Dansademika 2018” som viser at vi har hatt mer enn 22
medlemmer.
Vi søker om 2 500 kr til styremøter etter punkt 2.2.4 i fordelingsnøkkelen. Henviser til “Styret
2019” som består av mer enn fem personer.

Punkt i fordelingsnøkkelen

Formål

Beløp

2.1.5.

Lisensavgift Norges Danseforbund

1 500,-

2.2.3

Sosiale arrangementer

6 500,-

2.2.4

Styremøter

2 500,-

SUM

10 500,-

Utstyrsliste

Utstyr

Antall

Harddisk

1

Roll-ups

3

TSI banner

1

TSI Dansademika banner

1

Kamera (Canon Powershot G9X Mark II)

1

Minnekort til kamera (SONY SF-32UZ SD
32GB)

1

Ansiktsmaling

1

Boks med tegnestifter

1

Heftepistol

1

Boks med stifter til heftepistol

1

TSI Fjellgruppa
2018

Årsmelding TSI Fjellgruppa
Medlemstall 2018: 353

Året 2018 har vært ett fint år for oss i TSI Fjellgruppa. Vi har hatt aktiviteter igjennom hele
året.

Hver tirsdag har vi hatt ett arrangement. I den mørkeste tiden har det vært mye bålkvelder, der
det har vært veldig bra oppmøte. Vi har brukt aktivitetsparken på charlottenlund til hyggelig
bålekvelder og andre aktiviteter som aking, skilek, beeperkveld og caputure the flag. I tillegg
til dette har vi brukt mange tirsdager på å løpe å gå på tur i nærområdet som Rødtinden,
Kjølen, Fløya og Varden. Vi har fått inntrykk av at det har skapt mye hygge og turglede for
våre medlemmer.

Våren 2018 gikk vi mye på å ski samt drev opplæring av våre medlemmer i vinterfriluftsliv
med to vinterkurs i februar. Vi besøkte flere DNT hytter, hadde et par skredkurs og var på tur
i flotte turområder i hele fylket. Noen turer måtte avlyses på grunn av dårlig vær, men
turgleden var stor på de arrangerte turene.
Tradisjon tro åpnet vi høstsemesteret 2018 med en flott tur til Tromsdalstinden i friskt
augustvær den 19.august, altså første søndag etter semesterstart. På turen telte vi hele 93
personer noe som ga en god start på høsten. Påfølgende helg hadde vi arrangement Freskluft
sammen med TSI TULL og TSI Trulle på brensholmen. I Starten av september arrangerte vi
vårt årlige «bli kjent tur» til Grøtfjord der vi fikk fantastisk vær, fine toppturer og en
vidunderlig grillfest med våre medlemmer. De resterende helgene høsten 2018 ble brukt til å
reise til Vannøya, Skarvassbu, Lyngen, Skibotn, Malangen og Pâltsa i Sverige før vi avsluttet
med julebord på Rødekorshytta.

Høsten 2018 har vi jobbet for å utvide aktivitetsledergruppen og få enda flere turninteresserte
som kan være med å skape turglede for TSI Fjellgruppa. Dette gjør det lettere for oss å
arrangere turer i flott nord-norsk natur hele året.
Februar 2018 var det studentleker der TSI Fjellgruppa arrangerte arrangementet Oppdrag
Tromsø. Her hadde vi mange påmeldte lag, og det ble en fin februardag der deltagerne fikk
oppleve Tromsøs flotte å varierte byliv gjennom en orienteringskonkonkuranse.

Styre 2018
Rolle

Navn

Telefon

Mail

Leder

Andreas Hyllseth Ryen

92254190 andreasry18@gmail.com

Nestleder

Simon Eriksen

41467997 simoneriksen93@gmail.com

Kasserer

Louise Grønneberg
Fensbekk

95457296 loysgf@gmail.com

Utstyrsansvarlig Mattis Nilsen

95978889 mattisbjoerk@yahoo.com

Turansvarlig

98081688 gautehen@icloud.com

Gaute Widerøe Hennig

Styre 2019
Rolle

Navn

Telefon

Mail

Leder

Andreas Hyllseth
Ryen

92254190 andreasry18@gmail.com

Nestleder

Marte Strømmen

46841168 Marte-strommen@live.no

Kasserer

Louise Grønneberg
Fensbekk

95457296 loysgf@gmail.com

Utstyrsansvarlig

Mattis Nilsen

95978889 mattisbjoerk@yahoo.com

Turansvarlig

Johanne Liverød
Stensheim

95948989 johannelstensheim@hotmail.com

Sosialt
Ansavarlig

Edvin Laberg
Lindgård

48423080 edlablind@gmail.com

Styremedlem

Einar Thokle

46844476 einarhovden@gmail.com

Vara 1

Simon Eriksen

41467997 simoneriksen93@gmail.com

Balanse
Saldobalanse 01.01.2018 til 31.12.2018
Kontonr. Konto

Inngående 01.01.2018

Endring

Utgående 31.12.2018

1500 Kundefordringer
1920 Bankinskudd
1920 TSI Fjellgruppa

0,00

19 440,00

19 440,00

7 055,51

51 284,67

58 340,18

- 36 207,43

0,00

- 36 207,43

-4 719,00

0,00

-4 719,00

0,00

-43 943,76

-43 943,76

0,00 -104 584,43

-104 584,43

brukskonto
2062 Innskudd kontanter
3000 Salgsinntekt
handelsvarer,
avgiftspliktig, høy
sats
3444 Tilskudd fra
Hovedstyret
3900 Annen driftsrelatert

0,00

-40,94

-40,94

7030 Innkjøp utstyr

0,00

2 376,00

2 376,00

7100 Bilgodtgjørelse,

0,00

1 981,82

1 981,82

7120 Utgifter, tur

0,00

72 392,07

72 392,07

7310 Utgifter, sosiale

0,00

6 731,51

6 731,51

7321 Reklameannonser

0,00

170,00

170,00

7323 Reklameartikler

0,00

170,00

170,00

7391 Annen salgskostnad,

0,00

7 050,00

7 050,00

0,00

2 807,3

2 807,3

inntekt

oppgavepliktig

arrangementer

fradragsberettiget
7700 Utgifter, styredrift

Resultatregnskap og budsjett
Driftsinntekter
3000 Salgsinntekt handelsvarer,

Resultatregnskap 2018

Budsjett 2018 Budsjett 2019

43 943,76

0,00

0,00

0,00

65 000,00

37 500,00

104 584,43

74 000,00

18 000,00

avgiftspliktig, høy sats
3121 Inntekter, tur
3444 Tilskudd fra hovedstyret

40,94

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

148 569,13

144 000,00

55 500,00

0,00

-500,00

-500,00

-2 376,00

-21 000,00

-14 000,00

0,00

-4 000,00

-2 000,00

-1 981,82

-8 000,00

-4 000,00

-72 392,07

-105 000,00

-75 000,00

-6 731,51

-6 500,00

-7 000,00

7321 Reklameannonser

-170,00

0,00

200,00

7323 Reklameartikler

-170,00

-3 000,00

-3 000,00

-7 050,00

0,00

0,00

0,00

-350,00

-350,00

-2 807,30

-4 000,00

-4 000,00

-93 678,70

152 250,00

110 050,50

54 890,43

-8 350,00

-54 550,00

3900 Annen driftsrelatert
inntekt
3445 Ekstraordinære midler
Sum driftsinntekter

Driftsutgifter
6800 Kontorrekvisita
7030 Innkjøp utstyr
7020 Vedlikehold av utstyr
7100 Bilgodtgjørelse,
oppgavepliktig
7120 Utgifter, tur
7310 Utgifter, sosiale
arrangementer

7391 Annen salgskostnad,
fradragsberettiget
7420 Gave, fradragsberettiget
7700 Utgifter, styredrift
Sum driftsutgifter

Driftsresultat

Noter
3121 Inntekter, tur
Alt som har blitt overfør ved kontoregulering av inntekter fra tur har blitt plassert under “3000
Salgsinntekt handelsvarer, avgiftspliktig, høy sats” delvis fordi kasserer har trodd at det var
riktig post, samtidig som det tidvis er vanskelig å skille disse overføringene fra andre
kontoreguleringer (eksempelvis tilskudd, iZettle og Hoopla). Det er vanskelig å vite om
inntektene fra iZettle er betaling for turbilletter eller inntekter fra utleie av utstyr.
Dette vil bli endret i 2019, hvor vi vil ta i bruk denne posten å forsøke og føre billettinntekter
der.

3444 Tilskudd fra Hovedstyret
Denne summen er trolig nærmere 74 000 kr enn over 100 000 kr. Det skyldes igjen at det til
tider er vanskelig å skille hva kontoreguleringssummene er (tilskudd, iZettle, Hoopla).

3900 Annen driftsrelatert inntekt
Det kom inn en ukjent overføring til kontoen vår fra utlandet. Vi er usikre på hva det er,
ettersom beløpet ikke er et rundt tall (da ville det trolig vært utleieinntekt fra en
utvekslingsstudent).

7323 Reklameartikler
Den ene regningen fra domeneshop (nettside) ble ført opp som reklameartikler, fremfor i post
“7321 Reklameannonse” som trolig er mer korrekt post for slike utgifter.
Av reklameartikler ble det ikke kjøpt inn noen nye effekter, ettersom vi hadde nok brosjyrer,
klistremerker osv. Det er imidlertid lite igjen av dette nå. Det vil derfor trolig bli kjøpt inn nytt
for 2019.

7391 Annen salgskostnad, fradragsberettiget
På denne posten ble overføringen av 50 % av inntektene til utleie av TSI Trulles våtdrakter
oppført. Dette er ikke en vedvarende post da vi trolig ikke lenger skal drive TSI Trulles utleie.

Kommentar til budsjettet
3444 Tilskudd fra Hovedstyret
Denne summen har blitt redusert kraftig for at vi i 2019 skal bruke opp pengene som ikke ble
brukt i 2018. Hovedgrunnen til dette er at det har vært gjennomført flerer kortere turer som
har blitt billigere enn antatt. Dessuten har vi ikke gått til innkjøp av alt utstyret vi mener vi
trenger. En del av utstyret har blitt vedlikeholdt kostnadsfritt. Vi planlegger i 2019 å kjøpe inn
ett nytt ekstremtelt, ettersom vi de siste årene har brukt styremedlemmer eller aktivitetslederes
personlige telt som supplement til den teltparken vi allerede har

7120 Utgifter, tur
Det er på denne posten vi har satt av mest penger ettersom hovedmålet med undergruppen er å
dra på tur og spre turglede på vegene av TSI og Tromsøs studenter. Dette er da basert på
overnattingsturer i helgene.

7323 Reklameartikler
Vi har fått nye styremedlemmer i 2019 og det er dermed behov for nye tskjorter til styret som
gjør at vi kan profilere oss utad på en god og profesjonell måte. I tillegg tenker vi å gå til
innkjøp av flere reklameartikler. Vi har ett Fjellgruppa flagg som har vært med på samtlige
turer de siste årene og er blitt veldig slitt. Vi har også hatt klistremerker som er svært
populære som vi skal gå til innkjøp av.

Søknad om ordinære midler
TSI Fjellgruppa søker herved om kr 72 500 i støtte av ordinære midler for 2019. I dette
ønsker vi å bruke opp de midlene vi allerede har som er 54500 som er igjen fra 2018, og
18 000 i nye middler for 2019.

Vi planlegger å fortsett å ha høy aktivitet i 2019. Vi ønsker å opprettholde sosiale
turarrangementer en gang i uken og ønsker å fortsette med helgetuturer hver enste helg om så
langt det lar seg gjøre med tanke på vær og andre uforutsette hendelser.

Vi ønsker å bruke de ordinære midlene vi får tildelt av hovedstyret til å fortsette våre
aktiviteter på samme måte som tidligere med å dekke opp til 50% av deltageravgiften på turer
opp mot 300kr uten styrevedtak.

På høsten spesielt har vi noen store arrangementer der vi inviterer mange til å være med.
Detter er blant annet Bli kjent tur til Grøtfjord som er en stor utgift, der vi inviterer til stor
grillfest i vakre Grøtfjord. Vi i TSI Fjelgruppa fortsetter med å ha turer i det vakre Troms som
vi er så heldige å ha i nærheten. Dette gjør at vi klarer å skape fine turopplevelser hele året.
Vi fortsetter med utleie av utstyr en gang uken for å opprettholde våre inntekter.

Utstyrsliste
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TSI Fotball
2018

Årsmelding TSI Fotball
TSI Fotball Herrer:
Medlemmer
Antallet medlemmer etter åpen trening i høst ble 53 for herrelaget.

Sesongen og spillergruppa
Herrelaget hadde en noe skuffende sesong i 5. divisjon, og sesongen endte med nedrykk. For
at klubben skal kunne utvikle seg videre og nå sine mål er vi nødt til å fokusere på en
strengere struktur. Det skal ikke gå hus forbi at spillergruppen er en god gjeng og kjemien
faller godt innad. Herrelaget har på ny ambisjon om spill i 5. divisjon, og målet er dermed
opprykk!
Det merkes også godt på stabiliteten i spillergruppa at det ikke er noen fast trener inne, og det
dermed er noe vanskelig å skape den gode strukturen som er nødvendig.

Sosiale arrangementer har vært det store fokuset for TSI Fotball denne sesongen og vi tror at
både dame- og herrelaget kan se seg fornøyd med det som er blitt gjort i forhold til dette.
Dette bør vi bygge videre på for å engasjere nye medlemmer til å bli kjent med spillergruppa.

TSI Fotball Damer:
Medlemmer
Antall medlemmer etter åpne treninger i høst ble 43 for damelaget.

Sesongen og spillergruppa
Vårsesongen for damelaget var meget god, og vi hadde ei god oppkjøring med få utskiftninger
i laget. Vårsesongen ble fullført uten et eneste tap, og med et ønske om å fortsette like bra til
høsten. Et hektisk vårprogram med flere kamper i uka gjorde at vi fikk bruk for det meste av
spillerstallen. Høstdelen av sesongen endte noe mer skuffende for et lag som hadde
ambisjoner om å kjempe helt i toppen av 3. divisjon, og det endte til slutt opp med en hederlig
femteplass. I neste sesong ønsker vi å gjøre det like bra og bygge videre på de gode
resultatene! Et godt lagmiljø, og en grei plassering på tabellen, har ført til at flere og flere nye
studenter ønsker å være med i gruppa. Vi har også vært aktive på vår Facebook-side, og
dermed nådd ut til mange flere studenter. Vi er for tiden en veldig stabil gjeng, med flere
spillere som skal være mange år framover i Tromsø. Vi har hatt et økende fokus på det
sosiale, noe som har gitt stor uttelling for gruppa!
Vi har også fått på plass et engasjert og godt støtteapparat for gruppen den kommende
sesongen.med spillergruppa.

Styre 2018
Leder: Ingrid Dahl
Økonomiansvarlig: Bernard Berdal
Macronkontakt: Magnus Ørborg
Draktansvarlig: Preben Lund
Styremedlem: Veronica Sund
Styremedlem: Ida Hansen
Styremedlem: Pernille Frøskeland
Styremedlem: Samuel Medrano

Styre 2019
Leder: ?
Økonomiansvarlig: Sofie Karlsen
Draktansvarlig: Simon Karlsen
Macronkontakt: Erlend Vartdal Eidsvik
Styremedlem: Veronica Sund,
Styremedlem: Evelina Jöhnk
Medlemsansvarlig: Ingrid Hestvik Dahl

Ingrid Hestvik Dahl står som leder frem til styret har funnet ny leder, eventuelt til utgangen av
mars 2019.
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Resultatregnskap og budsjett
Driftsinntekter

Resultatregnskap Budsjett
2018
2018

3111 Egenandel utstyr

36 814

3112 Egenandel til drakter, lisens o.l.

99 150

3113 Egenandel Vinterserien
3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste
3909 Inntekter Dugnad
Sum driftsinntekter
%
Driftsutgifter
5252 Ulykkesforsikring

%
Denne perioden

6490 Annen leiekostnad

-29 225

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.

-24 820

7323 Reklameartikler
7601 Lisensavgift
7611 Kostnader seriespill
7700 Utstyr
Sum driftsutgifter
%
Driftsresultat
Driftsresultat

46 500

20 000

20 000
172 500

158 000
%

%
%
-23 000

23 000

-5 000

10 000

-20 000

20 000

-20 000

30 000

-15 000

4 500

0

-5 379

25 000

5 000

-10 440

10 000

-40 000

-5 500

30 000

0

-29 425

%
Denne perioden
8 847

6 000

33 000

-28 937

-55 721
-210 897

100 000

5 000

0
-21 450

0

100 000

53 180

5990 Annen personalkostnad
Frakt, transportkostnad og forsikring ved
6100 vareforsendelse

6861 Kostnader sosiale arrangementer

0

5 600

25 000
219 744

Budsjett 2019

0

-40 000

20 000
172 500

-158 000
%

%
%
0

0

Noter
Inntekter
3111 Egenandel utstyr: Grunnet en liten misforståelse mellom tidligere økonomiansvarlig og
økonomiansvarlig for 2018 ble innkjøp av personlig utstyr postert her. Derfor er også posten
7700 Utstyr større enn tidligere.
3112 Egenandel til drakter, lisens o.l.: Dette er vår Medlemskontingent, som er på 750 kr pr.
spiller over 1 semester. Disse pengene blir brukt til alle kostnader i forbindelse fotballagene.

3440 Spesielt offentlig tilskudd: I år fikk TSI-Fotball 33 000 kr fra hovedstyret i ordinære
midler og 20 000 i ekstraordinære midler. Dette viser ikke det hele og store bildet av hvor
avhengig undergruppen er av det økonomiske bidraget fra av TSI hovedstyret med tanke på at
TSI Hovedstyret også dekker våre eksterne leiekostnader av baner og lignende.

3909 Dugnad: Dette er penger TSI fotball har tjent inn i løpet av året på dugnadsarbeid. Fra
høsten ble det vedtatt på årsmøtet at hver spiller skal kjøpe en toalettsekk for 400 kr.

Utgifter:
5252 Ulykkesforsikring: Alle lag som spiller i serien er påbudt å betale ulykkesforsikring.
Dette er en av de store kostnadene som medfølger ethvert fotballag, og er på 11 500 kr pr. lag
som skal forsikres for både trening og kamp. TSI Fotball består av to fotballag og til sammen
utgjør dette 23 000 kr.

5990 Annen personalkostnad: Dette er hovedsakelig en post hvor hele beløpet har gått til
avgift ved overganger av spillere til TSI. For å gjøre en spiller spilleberettiget for TSI Fotball
er klubben nødt til å betale en overgangssum på 600 kr til Norge Fotballforbund. Årsmøtet
2018 vedtok at spillerne må betale halvparten av overgangssummen selv slik at vi får redusert
denne kostnadsposten.

6100 Transportkostnad: Dette er alle kostnadene som har blitt brukt på reising til og fra
kamp. Denne posten kan variere ganske mye fra år til år, alt ettersom hvilke lag vi får i serien.

Denne kostnadssposten har økt litt siden forrige år på grunn av spill i 5. divisjon i tillegg til at
det har vært vanskelig å beregne reisekostnader for damelaget på grunn av lange reiser.
Videre forventes det at transportkostnadene for 2019 vil reduseres på grunn av nedsatt sats for
kjøregodtgjørelse fra 4,10kr til 3,50kr.

6300 Leie Lokaler: Dette er penger vi har brukt på å arrangere treningskamper før sesongen.
Hovedstyret dekker våre eksterne leiekostnader som gjør at kostnadene rundt ekstern leie ikke
blir registrert i årsregnskapet til TSI-fotball. Det vil da si at hovedstyret dekker våre kostnader
i forbindelse med treninger og kamper i seriespill. Skulle det være noe utenom dette som en
treningskamp dekker vi dette selv. Ingen kostnad er ført under denne posten i 2018 på grunn
av en feil, men det ble gjennomført to hjemmekamper på Fløyabanen på grunn av manglende
lys på Stakkevollanbanen der baneleie ble på 6400kr.

6490 Annen leiekostnad: Dette er dommeravgiften som betales etter hver spilte hjemmekamp
med et beløp omkring 800 kr pr. kamp. På grunn av økning i antall lag totalt sett for dame- og
herrelaget har denne posten blitt noe større.
6551 Datautstyr: Denne posten ble opprettet for å kostnadsføre eventuelle utgifter ved kjøp
av materiell til dugnadsarbeid, men i stedet valgte vi å benytte konto 7323 Reklameartikler.
6860 Møte kurs: Denne posten brukes til kostnader rundt sosiale arrangement. Det ble
bestemt på årsmøtet for både 2017 og 2018 at hovedoppgavene til styremedlemmene
framover blir å fokusere på sosiale arrangement. Styret kan si seg meget fornøyd med
forbedring på denne posten. Det har vært suksessrikt år, vi ser fram til et like godt år og
oppfordrer til at avslutningsfest skjer ved hver semesterslutt.

7323 Reklameartikler: (se post 6551)

7601 Lisensavgift og 7611 Kostnader seriespill: Kontingenter, avgifter, bøter og
omberammingsgebyr er nøkkelord under denne posten og mye av utgiftene rettet til denne
posten går til Troms Fotballkrets eller Norges Fotballforbund.

7700 Innkjøp Utstyr: Kostnader i denne posten dekker diverse utstyr som brukes til trening
og kamp. Dette gjelder supplering av draktsett, vester, fotballer og førstehjelpsutstyr. Det må

sies at vi må regne med en god del svinn av fotballer og kjegler, noe som førte til at vi måtte
søke om ekstraordinære midler i 2018 for å kjøpe inn nye baller da det på et tidspunkt var 6
baller på deling mellom de to lagene. For 2018 var det først og fremst budsjettert med innkjøp
av nye drakter og derfor var budsjettert beløp såpass høyt, men likevel ikke tilstrekkelig.
Grunnet feil postering ble denne posten ekstra stor dette året (se post 3111).

Kommentar til budsjettet
Inntekter
3112 Medlemskontingent
Er satt til 100 000 kroner som er rundt det beløpet vi fikk inn i 2018.
3113 Egenandel til vinterseriespill
Det er budsjettert 6 000 kroner til vinterseriespill siden herrelaget har meldt seg på dette og
involverte spillere er nødt til å betale en egenandel for å være med.
3440 Tilskudd fra hovedstyret
Tilskudd fra hovedstyret er basert på fordelingsnøkkelen der vi søker om 46 500.
3909 Inntekter dugnad
Dette er inntekter fra dugnader spillerne deltar i. Her er det budsjettert 20 000 kroner til å
bidra med driften av klubbens utgifter

Kostnader
5252 Ulykkesforsikring
Ulykkesforsikring er budsjettert til 23 000 da det viser seg at denne utgiften er 11 500 kroner
per fotballag.
5990 Annen personalkostnad (spilleroverganger)
Er satt til 10 000 på grunn av stor pågang fra nye spillere ved åpne treninger slik at vi kan
forvente mange nye spillere.

6100 Transportkostnader
Transportkostnader kan variere fra år til år. Dette kommer helt an på hvor langt man må kjøre
til kamp avhengig av motstandere. Denne posten er i likhet med 2018 satt til 20 000 kroner.
6300 Leie lokaler
Det er ikke planlagt å leie lokaler til å spille kamp eller trene på da dette er noe hovedstyret
betaler og vi setter som mål at vi ikke ser oss nødt til å leie lokaler internt og setter denne
posten til 0 kroner.
6490 Annen leiekostnad (kampdommer)
Regnskapet for 2018 viser en kostnad på rundt 30 000 og derfor budsjetterer vi med samme
beløp for 2019.
6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.
Det vurderte behovet ved styremøter for 2019 er satt til 2500kr på grunn av lavt forbruk i
2018.
6861 Sosiale sammenkomster
Sosiale sammenkomster ble budsjettert til 15 000 kroner i 2018, men klubben brukte
betydelig mer enn det i sterk oppfordring fra tidligere styremedlemmer. Denne kontoen er satt
til 25 000 kroner til 2019 for å bygge videre på det gode samholdet innad i de to lagene samt i
hele undergruppa.
7323 Reklameartikler (sponsor)
Denne kontoen ble brukt for å føre kostnader i forbindelse med dugnad. Ved gjennomføring
av samme dugnad som i 2018 er det rimelig å forvente en utgift på rundt 10 000 for 2019
også.
7601 Lisensavgift og 7611Kostnader seriespill
Dette er kostnader knyttet til diverse avgifter til Troms Fotballkrets og Norges Fotballforbund,
blant annet omberammingsgebyr som vi påføres når vi flytter kamper som skal spilles i
tidsrom der de fleste studenter ikke befinner seg i Tromsø i tillegg til andre utgifter i
forbindelse med kamper. Denne posten er det alltid knyttet usikkerhet til siden uforutsette

hendelser kan dukke opp, men vi har budsjettert med 30 000 for å være sikre på at vi får betalt
regninger til krets og forbund i tide slik at vi unngår ekstrakostnader i from av purringer etc.
7700 Innkjøp utstyr
Til budsjettet i 2018 er det satt en sum på 20 000 kroner for å kunne kjøpe inn nødvendig
utstyr i løpet av sesongen, noe som har vist seg å være et betydelig behov.

Søknad om ordinære midler
TSI Fotball vil, basert på budsjettet ovenfor, søke om 45 000 kr i ordinære midler fra TSI
Hovedstyret.
Vi ønsker å opprettholde et godt fotballtilbud for studenter ved UiT Norges arktiske
universitet, og utgiftene i budsjettet er basert på tidligere erfaringer i klubben.
I TSI Fotball har vi et aktivitetsnivå på rundt 70 fotballspillere i uka, slik det er vært de siste
årene. Dette er en cirka 50/50 fordeling mellom menn og kvinner. Vi har kommende sesong et
herrelag i 6. divisjon, som også for tiden deltar i Grand Cup 3. div, og et damelag som
kommer til å delta i 3. divisjon.
TSI Fotball får en del utgifter som ikke er til å komme uten. Fra kretsen får vi lisensutgifter og
ulykkesforsikringer som må betales, samt at vi har dommerregninger som skal betales etter
hver hjemmekamp og spilleroverganger (engangssum) for nye spillere til klubben.
Kontingenten til TSI Fotball har ikke endret seg og står enda på 750 kr per semester. Dette er
en pris vi ikke ønsker å øke for å gi studentene et godt tilbud i forhold til de andre klubbene i
samme divisjon, hvor årskontingentene er oppe i 4 000 kr.
Et satsningsområde for TSI Fotball kommende sesong vil være på det sosiale hvor vi er et
stykke bak de litt eldre gruppene som har et godt sosialt samhold. Vi ønsker å få til noen
arrangementer som blir tradisjon, som auksjon av draktnummer.
TSI Fotball søker om en samlet sum på 46 500 kr fra TSI hovedstyret basert på denne
kalkylen:
Post

Budsjettert beløp

Ordinære midler (50%)

Ulykkesforsikring (§ 2.1.6)

23 000

11 500

Utstyr (§ 2.1.3)

20 000

10 000

Transportkostnad (§2.1.1)

20 000

10 000

Dommerutgifter (§2.1.4)

30 000

15 000

Totalt

93 000

46 500

Mvh
Styret i TSI Fotball

Søknad om ekstern leie
TSI Fotball søker om å få all ekstern leie dekket av TSI Hovedstyret kommende sesong.
For å opprettholde et godt fotballtilbud i Tromsø krever det å spille på kunstgress hele året.
TSI Fotball har lenge hatt et godt samarbeid med Stakkevollan IF hvor vi har hatt treninger i
bobla om vinteren og i sesong har vi brukt Stakkevollan Kunstgress som treningsbane og som
hjemmebane i sesong.
Å leie kunstgress i Tromsø som studentidrettslag er ikke billig og det gir heller ikke de beste
treningstidene, men for å holde på medlemmene til TSI Fotball er det ekstremt viktig at vi
klarer å holde på de øktene vi får tildelt av Stakkevollan IF.
TSI Fotball søker derfor om å få all ekstern leie for treningstider og kamper dekket av TSI
Hovedstyret kommende år.

Utstyrsliste

Hva

Antall

Fotballer

20

Vester

30

Førstehjelpsskrin

2

Hatter/kjegler

40

Drakter

50

Ballpumper

3

Årsrapport for TSI Futsal
2019

Årsmelding
På våren 2018 hadde vi trening to ganger i uka med en maksbegrensing på 20 folk per
trening. Treningene besto stort sett av spill mellom to til fire lag avhengig av oppmøtet.
En fra styret hadde ansvar for hver trening i form av lagoppdeling, organisering og andre
småting. Til tross for at styret og andre medlemmer tok ansvar forrige sesong var
treningene endel ganger preget av deres fravær. Dette førte til at noen treninger ble
useriøs. Dette kan være en av grunnene for at det var variert med oppmøte forrige
sesong. På enkelte treninger i februar og mars var oppmøtet såpass svakt at vi ikke hadde
nok til å spille to firerlag mot hverandre. Det var også veldig mange ulike folk som kom
på treningene slik at det ble vanskelig å få oversikt over "stallen" og noen form for
lagfølelse. Dette var noe styret ikke tok hensyn til. Ellers var det nesten aldri noe å utsette
på humøret til folk på trening og de fleste som møtte opp virket alt i alt fornøyd med
opplegget. Vi hadde 13 betalende medlemmer våren 2018, som betalte 400 kr hver. Det
var de som spilte seriespill som betalte medlemskontingent. Alle som var med på
seriespillet var enig i at det var en morsom og positiv opplevelse til tross for meget hard
motstand. Vi møtte velorganiserte lag med trenere, mens vi hadde verken trenere eller
god organisering på banen. Kampene ble spilt i helgene, så det var noen få
søndagsmorgener vi slet litt med oppmøte. Det var aldri snakk om noen form for
sanksjon fra styret, så vi burde kanskje ha hatt noen klarere rettningslinjer å forholde oss
til. Til tross for at serien ikke gikk knirkefritt for oss var det en godt organisert liga som
falt i smak hos de som var med.

Høsten 2018 måtte vi gjennomføre et ekstraordinært årsmøte for å velge inn nye
medlemmer i styret grunnet stort frafall. Erlend ble valgt som leder, Håvard som
nestleder, Tobias som kasserer og Helge som styremedlem. Siden vi kom i gang såpass
seint fikk vi ikke meldt på lag til seriespill denne sesongen, men vi har hatt veldig bra
oppmøte på treningene. Dette ser vi også på inntektene fra medlemskontingenten, der vi
har økt antallet betalende medlemmer til 33, som betaler 200 kr hver. I tillegg er det
mange som har meldt sin interesse og som har vært innom på prøvespill, så det er helt
sikkert opp mot 50 ulike personer som har deltatt på treningene til sammen denne

høsten. Dersom vi ikke hadde hatt begrensning på 20 personer per trening ville vi lett
kommet opp i 25-30 per trening, men da ville ikke folk fått spilt noe særlig fordi vi maks
kan ha 10 spillere på banen samtidig. Med andre ord har vi et fått et problem med
kapasiteten, og kunne gjerne tenke oss en trening til i uken, eventuelt fått begge hallene
samtidig. Det er synd når folk ikke får komme på trening fordi vi blir for mange. Ellers
har vi fått lagd nye retningslinjer for treningene, og det fungerer veldig godt. Folk møter
nå presis, og det er mye mindre “småklaging” på laginndeling under treningene,
samtidig som at det generelt har blitt bedre stemning.

Styre 2018
Leder:

Erlend Risvand Mo

(valgt i september)

Nestleder:

Håvard Hauge

(valgt i september)

Kasserer:

Tobias Hjermann

(valgt i september)

Styremedlem: Mats Isaksen
Styremedlem: Helge Magnus Ravn

(valgt i september)

Styre 2019
Leder: Erlend Risvand Mo
Nestleder: Håvard Hauge
Kasserer: Tobias Hjermann
Styremedlem: Hamdaan Shahzad
Styremedlem: Helge Magnus Ravn

Balanse 2018
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Noter
3105 Kontingent, ikke fradragsberettiget kr 11 800,00
Våren 2018 fikk vi inn 5200 kr i medlemskontigent. 400 kr fra hver av de 13 medlemmene.
Høsten 2018 fikk vi inn 6600 kr i medlemskontigent, 200 kr fra hver av de 33 medlemmene.
3444 Tilskudd fra hovedstyret kr 20 800,00
Vi fikk tildelt 2500 kr til styremøter, 6500 til sosiale arrangement, 10 000 til innkjøp av utstyr
i ordinære midler. På slutten av året fikk vi 1800 kr i ekstra midler.
6490 Annen leiekostnad kr 300,00
Det ble leid et skap på kraft fordi futsal enda ikke har fått sitt eget skap på mellomlageret.
6540 Inventar kr 199,00
Bag til draktsett.
7701 Innkjøp av utstyr kr 13 790,40

Innkjøp av nytt draktsett inkludert shorts, strømper, keeperdrakt og keeperhansker. Det ble også
brukt penger på treningsoverdeler til styremedlemmene, samt isposer til treningene. Vi har også
kjøpt inn nye vester og et par fotballer.
7710 Sosiale arrangementer kr 1 050,00
Pizza til juleavslutning for laget.
7711 Styremøter kr 4 114,00
Pizza på styremøter.

Kommentar til budsjettet
Hovedgrunnen til at vi gikk i pluss i 2018 var at vi ikke fikk meldt på lag i seriespill. I praksis
fikk vi et helt nytt styre på høsten, og flere av oss hadde ikke vært med på laget tidligere. Siden
det hadde vært problemer med oppmøte på noen kamper våren 2018 hadde vi ikke tid til å sette
sammen noe lag på så kort varsel, og vi måtte dessverre melde frafall. Nå ser vi derimot frem
mot sesongen 2019/2020, og har tenkt å stille sterkt neste sesong. Vi har hatt veldig godt
oppmøte på treningene, og nivået har blitt mye høyere i løpet av høsten siden vi begynte å
fokusere på taktikk og lagorganisering i mye større grad enn tidligere. Mesteparten av pengene
i budsjettet hentes fra medlemskontingenter fra tidligere år (som har stått på konto over lang
tid), og siden hovedstyre ikke ønsker at undergruppene skal ha store summer på konto
budsjetterer vi med å bruke disse pengene i 2019.

3105 Kontingent, ikke fradragsberettiget kr 14 000,00
Vi regner med å ha 35 medlemmer som betaler 200 kr hver per semester. Dette utgjør til
sammen 14 000 kr for et helt år.
3444 Tilskudd fra hovedstyret kr 15 000,00
Vi regner med å få tildelt 15 000 kr fra hovedstyret, fordelt på fire utgiftsposter. Det søkes om
5000 kr til kontingent for seriespill, 3000 kr til forsikring, 6500 kr til sosiale arrangementer og
2500 kr til styremøter.
5320 Trenergodtgjørelse kr 4000,00

Styret skaffer to trenere som skal få 1000 kr hver i semesteret for å møte opp og ha ansvar for
treningene og kamper.
6860 Møte, kurs, oppdatering ol. kr 2000,00
Skal gå til å sende trenere/styret/laget på kurs ol. for å øke kunnskapsnivået i futsal.
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig kr 1000,00
Skal gå til å dekke eventuelle reisekostnader i forbindelse med seriespill og kurs.
7501 Forsikring kr 6000,00
Skal gå til å dekke 15 spilleres forsikring på 400 kr per spiller.
7601 Lisensavgift kr 1000,00
Skal gå til å dekke lisensavgiften.
7700 Avgift turnering, seriespill ol. kr 16 000,00
Skal gå til å dekke kostnader for seriespill og turneringer.
7701 Innkjøp av utstyr kr 10 000,00
Vi tenker å investere i to nye sett med vester, kjegler, fotballer (20 stk.), taktikktavle,
førstehjelpsbag, vannflasker og treningsjakker som medlemmene kan låne/kjøpe.
7710 Sosiale arrangementer kr 10 000,00
Det er veldig viktig at vi skaper et godt miljø slik at vi beholder medlemsmassen vår nå som
den er på vei oppover. Vi har også mange nye medlemmer, og opplever at det kommer nye
ansikter på nesten hver trening. Vi ønsker derfor å tilrettelegge for at folk kan bli kjent med
hverandre gjennom f.eks. pizzakveld eller å arrangere en fotballturnering eller lignende.
7711 Styremøter kr 6 000,00
Vi budsjetterer med å ha mat på tre styremøter hvert semester, og da med 1000 kr i budsjett for
hvert av møtene med mat.

Søknad om ordinære midler
TSI Futsal søker herved om kr 15 000 i støtte av ordinære midler for 2019. Nærmere bestemt
søker vi om følgende:
5000 kr i støtte til kontingent for seriespill. Det koster 10 000 kr å melde på lag i serien i futsal,
så her søker vi om halvparten. Seriespill i sesongen 2019/2020 blir det store målet for neste
sesong, og vi er helt avhengige av støtte for å kunne få det til. Serien er godt organisert, og så
vidt vi vet spilles alle kampene i Tromsø.
3000 kr i støtte til forsikringer. Etter vår kjennskap koster det 400 kr per spiller for forsikring,
og vi melder på 15 spillere. Spillerforsikringer er obligatorisk for alle som skal spille i serien.
3000 kr vil dekke halvparten av utgiftene.
6500 kr i sosiale utgifter. Ved utgangen av 2017 var vi 77 medlemmer i TSI Futsal (står i
årsrapporten). Våren 2018 kommer det likevel fram at det bare har være 13 betalende
medlemmer, mens vi høsten 2018 fikk økt til 33 betalende medlemmer. Ved å satse på det
sosiale i det kommende året tror vi at vi kan bygge et godt lag som vil stå sammen i tykt og tynt
i årene fremover.
2500 kr i støtte til styremøter. Vi regner med å fylle styret med fem medlemmer, og dette gir
grunnlag for å søke om 2500 kr. Det er viktig at vi gir folk en «gulrot» for å være med å
organisere slik at medlemmene får en liten ekstra motivasjon for å møte opp og gjøre en innsats.
Det er helt avgjørende for å få undergruppen til å gå rundt.
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TSI Futsal sitt budsjett for 2019 er beregnet på de inntekter og utgifter fra året 2018. Budsjettet
er laget med tanke på å være et godt eksempel for fremtidige styrer om å investere i seriespill,
utstyr og lagånd. De siste årene har TSI Futsal sin økonomi vokst uten å bruke dette på en
fornuftig måte. Med dette budsjettet viser TSI Futsal at vi vil promotere et seriøst herrelag og

forhåpentligvis damelag til høstsemesteret 2019 og at overskudd blir brukt på de
nødvendigheter til et futsallag.

Utstyrsliste
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TSI Håndball
2018

!

Styret har i 2018 bestått av:
Leder: Sofie Lorentzen
Nestleder: Markus Skjerve
Kasserer: Hilde Iversen
Dugnadsansvarlig: Thea Lidi Kjær og Peter Klevstad
Kampansvarlig, damer: Karoline Grebstad, Aleksandra Hjelle, Otilie Næss, Johanne
Nikolaisen
Kampansvarlig, herrer: Kristian Paulsen og Magnus Beldo
Arrangementansvarlig: Ola Eliassen, Camilla Hægeland, Mads Granaas, Peter Klevstad
Materialforvaltere: Marit Eggan og Andreas Hauge

Nytt styre 2019:
Leder: Sofie Lorentzen
Nestleder: Tobias Bøgner
Kasserer: Siri Halvorsen
Dugnadsansvarlig: Thea Lidi Kjær og Sindre Paulsen
Kampansvarlig, damer: Johanne Nikolaisen, Lisa Haagberg, Thilde Kinov
Kampansvarlig, herrer: Kristian Paulsen, Magnus Beldo
Arrangementsansvarlige: Ida Bjørlo, Marit Eggan, Andreas Mathiesen
Materialforvalter: Andreas Hauge og Marte Finstad

Året som har gått
Na som vi har gått inn i et nytt år sitter vi igjen med en rekke erfaringer fra det foregående.
Sesongen er godt i gang og det gjenstår tre måneder med intensivt kampprogram før alle
kamper skal være avviklet. Styret som ble valgt inn i april har fungert svært godt, hvor alle
har bidratt med sitt og der det måtte trenges. Det er ingen tvil om at TSI Håndball er en klubb
med stort fokus på det sosiale i tillegg til det sportslige, og der vil jeg si vi har lyktes i stor
grad.

Vårsesongen
I februar 2018 arrangerte vi Studentlekene her. Dette ble en stor suksess hvor vi stilte med
mange lag fra egen klubb. Hele 7 lag til sammen kom fra TSI håndball, hvor beste plassering
for TSI ble 4. plass på herresiden etter en utrolig spennende bronsefinale. Vi hadde også
mange tilreisende lag fra hele landet, og hele 11 ulike studentklubber var representert. 14
herrelag, 20 damelag og 1 mix-lag deltok, og gjorde turneringen helt super. Til sammen var
362 håndballglade studenter samlet. Arrangementet foregikk i Tromsøhallen torsdag, fredag
og lørdag. Her imponerte samtlige av lagene med gode sportslige prestasjoner. På kvelden var
det flere sosiale arrangementer og det hele ble avsluttet med en fantastisk bankett på Radisson
Blue lørdagen. Her var gode morsomme innslag, fine taler og god mat. Det ble dansing langt
ut i de sene nattetimer. Slike helger er utrulig verdifulle for studenter, da stiftes masse nye
bekjentskaper og mange forener det sportslige og sosiale. Hele helgen viste klubben virkelig
frem sin fantastiske dugnadsånd og medlemmene sto på fra morgen til kveld. Slike
arrangementer er helt avhengige av at medlemmene stiller opp selv. Nå ser vi frem til å møte
gamle kjente og stifte flere nye bekjentskaper da vi på nytt skal til Trondheim på
studentlekene 2019. Da skal vi dra med 1 herrelag og 2 damelag.
Vårsesongen besto av en rekke seriekamper. Blant annet felles bortetur til Alta hvor vi tok
med oss både seier og tap hjem i bagasjen. Denne turen var en fin mulighet for lagene til å bli
bedre kjent med hverandre. Vi skulle gjerne hatt flere slike turer, men glad vi i hvert fall har
en. For mange av damespillerne ble det en fantastisk opplevelse å få dra til Vadsø på bortetur,
som blant annet bestod av badestamp og et fantastisk nordlys. Seieren fikk de og ta med seg

hjem. På grunn av store kostnader har dette vært en tur med uttak, det vil si at kun 10 spillere
fra hvert lag har brukt å være med. Turen har alltid vært et av sesongens høydepunkt, men
dessverre ble dette siste turen til Vadsø. Sesongen 18/19 har de ikke klart å stille lag.
Herren har hatt flere borteturer en damene, da deres serie strekker seg over nesten hele NordNorge. Turene gikk til Harstad, Ankenes, Lødingen, Sørreisa og Alta. Alle turene resulterte i
seier, noe vi er veldig imponert over. Den store fordelen med bortekamper er at spillerne blir
utrulig godt kjent. Dessuten har man også god kontakt med spillerne på det motsatte laget.
Våre borteturer ga store økonomiske utgifter, men egenandelene ble til gjengjeld justert etter
det. Vi har også hatt stor inntekt på dugnader dette året, noe som har resultert i at vi har kunne
hatt en lavere egenandel. Det er svært viktig for oss at medlemmene føler at innsats lønner
seg. Til tross for mange timer reising med både tap og seiere i bagasjen, er det svært god
stemning når vi har kamphelger sammen. Klubben er generelt god til a møte opp og støtte
våre egne lag på kamper og vi bemerker oss særlig positivt på bortebane. Dette er en trend og
kultur vi skal ta godt vare på, og som jeg tror kommer til a fortsette i årene fremover.

Ved sesongslutt 17/18 endte herrelaget på 1.plass, uten et eneste tap hele sesongen. Damer 1
på 3. plass og damer 2 på 5. plass.. Det er videre gledelig at alle lag fortsetter å hente poeng
både på turneringer og i seriespill.

En ny tradisjon for TSI Håndball er den årlige basaren vi arrangerer for våre medlemmer. I
fjor falt basaren på samme dag som herrelaget hadde hjemmekamp mot Harstad HK. Vi
besluttet da å invitere også dem til basaren. Dette ble førte til stor suksess og enda flere
bekjentskaper. Basaren er en viktig og god inntektskilde for klubben hvor vi arrangerer kafe,
åresalg og fest, og også i år ble dette en svært vellykket kveld. For å ha denne muligheten er
vi igjen avhengig av våre medlemmer og velger å arrangere basar for å gjøre «dugnad» til en
artig opplevelse. Masse fine premier ble loddet ut og stemningen var på topp til de sene
nattetimer.
Da herrelaget vårt gikk ubeseiret gjennom sesongen, hadde de et ønske om å spille kvalik for
opprykk til allnorsk 2.divisjon. Kvalik-helgen stod for tur i starten av april, og en gjeng med
spente håndballgutter reiste til Steinkjær utenfor Trondheim for å bryne seg mot tøffere
motstand. De spilte to kamper, hvor den ene kampen endte i et kjipt to-måls tap. For å
finansiere kvaliken hadde guttene jobbet dugnad, solgt toalettpapir og opprettet en spleis hvor
familie og venner la inn litt penger slik at guttene ikke måtte ha så høy egenandel på turen.
Den 27.-29. april gjennomførte vi det store, årlige høydepunktet for klubben: TSI Varcup. I år
var det 12 år siden TSI Vårcup ble arrangert for første gang, og turneringen har fortsatt et
meget godt deltakerantall. Som foregående år ble også dette året en stor suksess. I år leide vi
Tromsøhallen både fredag og lørdag for å gi plass til alle som ønsket å delta. I tradisjon tro ble
den sportslige aktiviteten etterfulgt av bankett på Radisson Blue på lørdagskvelden. Det var
20 lag i sving og vel 210 deltakere, med spillere fra hele landet. Dette er en helg som vi
sammen sørger for at gjennomføres knirkefritt og som virkelig får frem dugnadsånden i
klubben. Vi ser nå frem til å arrangere Vårcupen igjen 5-7. april 2019, og det lover godt for
deltakelsen da dameklassen var full allerede samme dag som påmeldingen åpnet. I år skal vi
arrangere Vårcup på «hjemmebane, da den skal foregå på Kraft. Dette er litt spente på, men
ser for oss at vil bli en like stor suksess som alltid.
I slutten av mai ble det arrangert årsfest for klubben. Denne innebar blant annet sportslige
aktiviteter i sentrum, før kvelden ble tilbragt ved TUIL arena. Årsfesten var en stor suksess
som inneholdt taler, dåp og dans til de sene nattetimer. Vi er utrolig heldig som har en så flink
fest-komité som lager så flotte arrangementer til for oss.

Når Varcupen og årsfesten er over nærmer det seg semesterslutt og mange av våre spillere har
eksamensperiode. Til tross for lange lesedager, møtte mange fortsatt opp på trening, og de
fine sommerdagene ble brukt i Bukta med volleyball og grilling. Våre deltakere setter pris på
det sosiale under eksamenslesingen og det fungerer som et fint avbrekk fra bøkene før
sommerferien er i gang. Vi opplever en positiv vekst med arrangementer som arrangeres av
våre medlemmer hvor alle er velkommen til å være med. Grilling, volleyball, kubb og bading
er aktiviteter som står høyt på listen når sommeren nærmer seg.

Høstsesongen
På lik linje med de fem siste årene deltok vi også i august 2018 på KSI Cup i København for
studenter, og stilte med ett herre- og to damelag. Dette er en fantastisk mulighet for de som
ønsker a være med på en flott håndballturnering som oppkjøring på sensommeren, hvor man
blant annet møter lag fra Danmark, Norge og Sverige. I år var det guttenes tur til å stå øverst
på pallen og ta med seg seieren hjem. På dame-siden skulle det ikke stå på innsatsvilje, og det
ene laget klare å kjempe seg helt til kvartfinalen, men her ble det dessverre tap. Hjem fra
turnering tok vi med oss gode minner, nye bekjentskaper og tanker om hvordan vi skulle
spisse formen frem mot en ny sesong.

Det var med sommerfugler i magen at vi meldte på et herrelag og et damelag ekstra til høsten
2018. Vi hadde sett en enorm vekst sesongen 17/18, og mange hadde dessverre fått lite
spilletid. TSI håndball ønsker å være en klubb hvor alle får være med. Det var med stor glede
at vi merket stor pågang og interesse også høsten 2018. På Facebook fikk vi mange meldinger
av studenter som ønsket å delta. Hver høst stiller vi også på StudEXPO for å «vise oss frem».
Her var det også stor pågang. Vi kom raskt i gang med uttakstreningene på damesiden hvor
det i år var vanskeligere enn noen gang på grunn av mange spillere. Etter nesten tre uker kom
trenerne til en beslutning, og det ble delt inn i tre damelag. Det var stor spenning knyttet rundt
det nye damelaget, TSI3, men det har vist seg at våre antagelser var riktige og laget har klart
seg godt så langt i sesongen. Hele høsten har vi opplevd en stabil spillerstall både hos herrene
og damene. Dette gleder oss stort. En annen tradisjon som har begynt å ta form er oppstarts
turneringen Tjuvstarten i Harstad. I år dro vi med flere lag og det hele var en stor suksess.

Økningen på både damesiden og herresiden har gjort at alle lagene har hatt en økning i nivået.
Både Dame1 og Herre1 har så langt i serien ikke gått på ett eneste tap. Begge lagene gikk inn
i denne sesongen med et mål om å kvalifisere seg til nasjonal 2. divisjon. Så langt i serien har
igjen av lagene støtt på noe tap, så muligheten er der.
Da serien i Nord-Norge er delt i to på damesiden for å spare både kostnader og lange reiseeier
fra Vadsø i nord til Bodø og Lofoten i sør, fører dette til færre seriekamper. For oss i TSI med
store spillerstaller skulle vi ønske det var flere lag og dermed flere seriekamper i løpet av en
sesong enn det det har vært de to siste årene. Dette har redusert vårt sportslige tilbud hvor vi
mister kamper mot stabile og gode lag som Rognan, Harstad HK, og Junkeren. Vi opplever
også at vi blir dårlige kjent på tvers av lagene, dette da de lange borteturene har ført til nye
bekjentskap på tvers av lagene.
På damesiden er vi kun 9 lag i serien i år. Tre i Alta, fire i Tromsø og ett lag i Bardu. Siden vi
har fått Bardu i vår serie blir det en mer bortetur denne sesongen, kontra forrige. På herresiden
er det første sesong hvor de ikke spiller i hele Nord- Norge. I stedet spiller de en såkalt trippeserie hvor alle lag spiller mot hverandre tre ganger. Vi håper at fremtiden kanskje byr på flere
kamper over hele Nord-Norge slik at vi får møtt flere ulike lag, og får litt annen matching.
Inntil da blir det kanskje flere treningssamlinger og treningskamper mot de lagene vi ikke
møter i seriespill.

I begynnelsen av sesongen hadde vi Bli kjent-fest for gamle og nye spillere. Denne var
vellykket og også her kombinerte vi litt swing-kurs på dagtid med festligheter på kveldstid. Vi
leide kantinen i Fløyahallen som egner seg veldig godt med tanke på beliggenhet og pris. Vårt
julebord ble også arrangert der, hvor vi i år hadde deltagerrekord med hele 93 stk. Vi håper å
fortsette å bruke dette lokalet da det egner seg veldig godt Både under Bli kjent-festen og
julebordet hadde vi mange morsomme taler og innslag av ulike slag, og festkomiteen må sies
a ha gjort en stødig jobb sa langt.

Høstsesongen har bestått av flere kamper, hvor den eneste borteturen har vært en kamphelg
for damelagene i Alta. Ellers har vi spilt mange hjemmekamper og er godt fornøyd med
opplegget til Kraft Sportssenter. Grunnet klisterbruk er vi innforstått med at TSI håndball
benytter seg av gamle Kraft og syntes selv dette er en fin løsning på klisterproblematikken.
Under våre borteturer har vi god erfaring med å leie buss fra Bussring, og blir med stor
sannsynlighet å benytte oss av Bussring videre. Spillernes sikkerhet er viktig for oss, sa når vi
reiser over lengre avstander med en sa stor gruppe foretrekker vi a benytte oss av buss fremfor
privat- og leiebiler.
Denne høsten arrangerte vi også Kampen om Nord-Norge. Dette var en dugnad vi fikk av
hovedstyret som skulle være med på å samle studentene fra de fire byene Norges Arktiske
Universitet bedre. Dette ble arrangert over en helg, hvor det var en kanonballturnering på
lørdagen, og ble avsluttet med en bankett på kvelden. Nok en gang gjennomførte vi et
fantastisk arrangement med god dugnadsånd. Et ønske for årene som kommer er at flere
studenter fra alle byene deltar.

Plan for året som kommer
Na som vi går over i et nytt år har alle lagene et tett kampprogram fremover. I tillegg skal TSI
håndball delta med totalt 3 lag under Studentlekene 2018 som i år arrangeres i Trondheim.
Dett er noe vi gleder oss stort til. Vi ser frem til å delta på Studentlekene både for det
sportslige, men også for det sosiale, da vi har fått god kontakt med flere av de andre klubbene
gjennom tidligere deltakelse på turneringer.

To borteturer gjenstår nå når vårsemestret er i gang. Alle lagene skal sammen til Alta hvor
damene skal bryne seg på Alta IF og få revansje mot BUL. For herrene blir det henholdsvis en
og to kamper mot BUL herrer. Dette er en tur vi ser frem til hvor alle tar buss opp sammen og
sover på skole. I mars står innlandet for tur, når damene skal spille mot Bardu og herrene mot
Team Midt-Troms. Bardu har vi ikke hatt i seriespill de siste sesongene, så det blir spennende
å avlegge dem et besøk. Sosialt skal herrene en tur til Lofoten for litt team-building. En tur de
ikke har tatt på noen år og som både gamle og nye spillere gleder seg stort til.

I april skal vi igjen arrangere TSI Varcup og påmelding er allerede startet. Vi gleder oss til a
arrangere dette og håper at alle erfaringer fra tidligere skal gjøre at det denne gangen blir en
enda større suksess. Planleggingen er også her godt i gang og vi håper på å gjøre noe ekstra
utav det da Vårcupen er en stor begivenhet og noe vi er svært stolte av i vår undergruppe.

Når sesongen er over og semesteret går mot slutten vil det pa lik linje med tidligere år
arrangeres en årsfest. Vi håper å beholde så mange av våre nåværende medlemmer som mulig
det kommende året. Vi håper at undergruppen vår skal fortsette å vokse, også dette året. I år
vil det bli en ganske stor utskiftning i styret, mange av de som har sittet en stund nå er ferdig
med sin tid i TSI. Det er alltid trist når de «gamle» drar, men spennende å se hvordan de nye
tar fatt på sine oppgaver. Vi er uansett helt sikre på at dette kommer til å gå bra da vi har så
utrulig mange dyktige og engasjerte medlemmer. Overgangen mellom gamle og nye
styremedlemmer har fungert bra tidligere, og videreføring av dagens kompetanse bør ga fint.

Det viktigste er at vi har ei sunn og velfungerende undergruppe som det snakkes fint om og
som studentene ønsker a være en del av.

Styret i Håndballgruppen ser tilbake på året 2018 som veldig positivt for TSI Handball. Med
årene har man blitt vant til a takle den økte spillermengden og vi justerer oss fortløpende. Det
har ført til økte kostnader, samtidig som vi har flere som er villige til a bidra til dugnader og
lignende. Som en av de største undergruppene i TSI setter vi stor pris på de midlene vi har fått
tildelt fra hovedstyret og håper at dere ser den positive utviklingen vi har hatt og trolig
fortsetter a ha som klubb.

Leder TSI-Håndball
Sofie Lorentzen

Resultatregnskap 2018
Driftsinntekter
3121 Egenandel seriespill ol

Denne perioden

Forrige periode

23 478,00

40 359,00

2 617,28

0,00

278 844,00

187 352,00

304 939,28

227 711,00

3444 Tilskudd fra HS

150 000,00

59 675,00

3445 Ekstraordinære midler

- 50 000,00

69 675,00

100 000,00

129 350,00

31 590,00

0,00

108 500,00

66 300,00

3130 Egenandel SM/SL
3140 Egenandel andre turn./vårcup
31 Salgsinntekt, avgiftsfri

34 Offentlig tilskudd/refusjon

3902 Inntekter sosiale arrangementer
3903 Inntekter dugnad

3906 Egenandel drakt
39 Annen driftsrelatert inntekt
Sum driftsinntekter

Driftsutgifter
6300 Leie lokale

86 478,80

57 934,00

226 568,80

124 234,00

631 508,08

481 295,00

Denne perioden

Forrige periode

- 15 350,00

- 13 500,00

63 Kostnad lokaler

- 15 350,00

- 13 500,00

6800 Kontorrekvisita

- 75,00

0,00

- 23 172,11

- 13 319,00

0,00

- 167,00

- 23 247,11

- 13 486,00

0,00

- 11 578,70

0,00

- 11 578,70

- 93 954,76

- 6 193,00

- 235 602,15

- 158 987,21

- 71 457,75

- 88 210,99

- 401 014,66

- 253 391,20

- 25 657,00

- 6 108,00

- 25 657,00

- 6 108,00

- 176 331,10

- 175 904,50

- 25 097,00

- 8 050,00

- 201 428,10

- 183 954,50

- 477,00

- 560,30

- 3 520,37

0,00

- 3 997,37

- 560,30

- 670 694,24

- 482 578,70

6810 Div. utstyr
6890 Annen kontorkostnad
68 Kontorkostnad, trykksak o.l.

7030 innkjøp av utstyr
70 Kostnad transportmidler

7141 Reisekostnader seriespill ol
7143 Kostnader andre turn./Vårcup
7144 Kostnader dommer
71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l.

7310 Kostnader sosiale arrangement
73 Salgs-, reklame- og representasjonskostnad

7611 Kostnader seriespill ol
7612 Kostnader andre klubbkontingenter
76 Lisens- og patentkostnad

7700 Kostnader styremøte
7760 Vipps gebyr
77 Annen kostnad
Sum driftsutgifter

Driftsresultat

Denne perioden

Forrige periode

Driftsresultat

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster
8040 Renteinntekt, skattefri

- 39 186,16

Denne perioden

Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster

Resultat
Resultat

Forrige periode

59,64

0,00

0,00

126,40

59,64

126,40

59,64

126,40

8051 Renteinntekt bankinnskudd
80 Finansinntekt

- 1 283,70

Denne perioden
- 39 126,52

Forrige periode
- 1 157,30

Noter til resultatregnskapet 2018
Post 3121 egenandel seriespill ol:
Under denne posten finner man egenandeler som er betalt av spillerne i forbindelse med
borteturer. For hver bortetur tar vi en sum for hver spiller som er med. Denne varierer fra kr
150 til kr 250, avhengig av hvor store de totale kostnadene er per tur. Det ble budsjettert med
kr 36 000 på denne posten, der faktiske inntekter er på kr 23 500. Grunnen til avviket skyldes
i at dugnadsspiren har grodd godt i klubben, og vi derfor har valgt å gå ned i egenandel for
spillerne våre.

Post 3130 egenandel SM/SL:
For arrangeringen av SL i 2018 fikk vi betalt rundt kr 2 600 for arrangering av banketten selv.

Post 3140 egenandel andre turneringer:
Denne posten viser innbetalinger fra deltakere som har deltatt på TSI Vårcup, samt
innbetalinger i forbindelse med deltakelse på KSI-cup og Tjuvstarten. Det ble i starten av
fjoråret budsjettert med at vi ved denne posten ville ha inntekter på kr 190 000, hvor faktiske
inntekter var i underkant av kr 280 000. Dette skyldes at vi blant annet dro med 33 stykker til
København i forhold til 25 som det ble budsjettert med. Under denne posten er også
egenandeler for turneringen Tjuvstarten som arrangeres i Harstad lagt inn. I starten av
september dro 45 spillerglade medlemmer på tur og tok blant annet med seg en førsteplass
hjem. I tillegg tok vi under TSI Vårcup en egenandel på kr 750 pr stk og ikke kr 700 som
budsjettert.

Post 3444/3445 ordinære og ekstraordinære midler fra HS:
Fikk tilskudd av HS på kr 100 000 i 2018.
Post 3902 inntekter sosiale arrangementer:
Her ville det vært inntekter i forbindelse med arrangement gjennomført av TSI Håndball i
form av egenandeler og loddsalg. Vi har i løpet av et kalenderår fire sosiale arrangementer
hvor alle medlemmene våre blir invitert til å delta. For deltakelse tar vi egenandeler som
vanligvis ligger mellom kr 50 – 250. Det ble budsjettert med en inntekt på kr 27 000 her, hvor
faktiske inntekter er på kr 31 500!

Post 3903 inntekter dugnad:
Under denne posten er dugnadsinntektene ført. Vi hadde i 2018 et svært godt dugnadsår. Vi
har som tidligere år, gjennomført vaskedugnad på Kraft Sportssenter. I tillegg har vi hatt
varetellinger, vært guider, servitører og lignende. Det ble budsjettert med kr 50 000 her, og
faktiske inntekter er over det dobbelte. Av resultatregnskapet ser vi at vi har jobbet dugnad for
totalt kr 110 000. Vi har vært ekstremt heldige i år hvor flere har kontaktet oss da vi har gjort
gode jobber for dem tidligere.

Post 3905 inntekter sponsor:

Denne posten er ikke representert ovenfor. Men det ble budsjettert med sponsormidler på kr
15 000. Faktiske inntekter er på kr 0. Dette skyldes i at det ikke jobbes kontinuerlig med å
finne sponsorer til TSI Håndball. Likevel ser det ut som at vi har fått i boks en tre-årlig avtale
med iTromsø fra dette året.

Post 3906 egenandel drakt:
TSI HS vedtok i 2016 at alle medlemmer av TSI skal ha like drakter og overtrekks. Det ble
derfor kjøpt inn til alle medlemmene av TSI Håndball som skulle spille i sesongen og
finansiert av hver enkelt spiller. Det ble totalt brukt kr 86 500 på denne posten, men da hver
enkelt spiller finansierer selv, vil ikke dette påvirke TSI Håndball sin økonomi.

Post 6300 leie lokaler:
I løpet av 2018 har TSI Håndball arrangert flere sosiale sammenkomster for å inkludere og
bedre miljøet innad i gruppen. Til disse arrangementene har det vært behov for lokaler da vi er
blitt en solid gjeng. Kostnadene på lokalene til de sosiale arrangementene ble på kr 15 350. Vi
fikk i august svært mange nye deltakere, og behovet for større lokaler som har kostet mer enn
hva vi vanligvis har måttet betale ble derfor nødvendig.

Post 6800 kontorrekvisita:
Kontorrekvisita ble kjøpt inn av økonomiansvarlig for å ha bilag i permer.

Post 6810 div utstyr:
Under denne posten ble kostnader for innkjøp av klister, tape, isposer og lignende ført. Det
ble budsjettert med kr 15 000 der faktiske kostnader var i underkant av kr 25 000.
Medlemstallet har økt betraktelig det siste halve året, og det har derfor vært nødvendig med
nok utstyr for å holde kvaliteten oppe på treninger og på kamp.

Post 7030 innkjøp utstyr:
Denne posten har ikke blitt tatt i bruk, da alt er postert på konto 6810.

Post 7141 reisekostnader seriespill:
Det ble budsjettert med reisekostnader i forbindelse med seriespill for 2018 på kr 145 000.
Virkelige kostnader på dette ble i underkant av kr 95 000. Dette skyldes at det ble færre
borteturer enn først beregnet, og kostnadene ble derfor lavere enn først budsjettert. Blant
annet har ikke Vadsø Turnforening klart å stille lag til årets serie, en bortetur som tidligere har
kostet oss en del penger da vi har vært nødt til å benytte oss av fly på grunn av den lange
reiseveien.

Post 7143 kostnader andre turneringer:
I 2018 arrangerte vi Studentlekene i Tromsø, vi deltok på KSI-cup, arrangerte selv TSI
Vårcup og dro på en oppkjøringsturnering i Harstad som er grunnen for posten ‘kostnader
andre turneringer’. Disse turneringene finansieres i all hovedsak av spillerne selv, via post
3140. Det ble budsjettert med at vi kom til å bruke kr 180 000, der virkelige kostnader ble på
kr 235 000. Grunnen til at vi har overskredet budsjettet er flere deltakere enn budsjettert.

Post 7144 dommerkostnader:
Dommerkostnadene for 2018 i følge regnskapet er på drøye kr 71 500. Budsjetterte kostnader
viser kr 60 000. Vi meldte på to ekstra lag i serien fra høsten 2018, og med ekstra lag følger
også høyere dommerutgifter.

Post 7310 kostnader sosiale arrangement:
Kostnader for sosiale arrangement ble i 2018 på kr 25 500. Disse pengene har gått til pynt av
lokale, leie av bord/stoler og musikkanlegg ved basar, årsfest, bli kjent-fest og julebord. På
festene tar vi inn egenandel fra spillerne som går til delvis dekking av mat, snacks og leie av
lokale. Det ble budsjettert med kr 15 000, mens virkelige kostnader inkludert med leie av
lokaler (post 6300) på kr 15 350 var på kr 40 000. Dette skyldes at vi har en større
medlemstall, hvor vi på julebordet blant annet var 93 deltakere.

Post 7611 kostnader seriespill:
Budsjetterte kostnader var på kr 40 000. Faktiske er på kr 176 000. Dette skyldes at kostnader
seriespill og reisekostnader seriespill er blitt postert om hverandre. Påmeldingsavgiften for
seriespill i seniorklasse koster kr 10 000 pr lag, og med 5 påmeldte lag kostet dette oss totalt
kr 50 000.
Post 7612:
I tillegg til pengene på konto 7611, må vi i løpet av sesongen dekke ulike utgiftsfordelinger og
kontingenter fra region Nord i forbindelse med kurs- og møtevirksomhet i regionen som er
postert på denne kontoen. Budsjetterte kostnader var på kr 5 000, mens virkelige på kr 25 000.
Dette skyldes blant annet en «bot» for å ikke stille med dommere fra egen klubb. Det har vært
vanskelig for oss å tilfredsstille kravene til Håndballforbundet på dette punktet, spesielt da vi
ikke har noen aldersbestemte lag i vår klubb som alle andre har. Vi vil i løpet av 2019 forsøke
å få til en avtale med forbundet som kan minske disse kostnadene.
Post 7700 kostnader styremøter:
På denne posten er det ført for utgifter til styremøter der vi har brukt å stille opp med enkel
snacks og drikke.

Post 7760 Vipps gebyr:
Vi har i løpet av 2018 fått en egen Vipps-konto til TSI Håndball. Denne har hjulpet arbeidet
for oss i styret betraktelig. I stedet for å sørge for at man får inn 100 egenandeler til borteturer,
kan man nå benytte seg av vipps. Bruken av vipps koster oss 1,75 % i gebyrer av hvert
innskudd, og gebyrene er postert på denne kontoen.

Budsjett 2019
Budsjett 2019:

SUM

Støtte fra HS

Egenandel

Inntekter medlemskap

15 000 kr

15 000 kr

Egenandel seriespill

23 000 kr

23 000 kr

Egenandel andre turneringer

245 000 kr

245 000 kr

§

Sosiale arrangement

36 000 kr

36 000 kr

Inntekter dugnad

70 000 kr

70 000 kr

Sponsormidler

10 000 kr

10 000 kr

Totalt

399 000 kr

399 000 kr

Utstyr

40 000 kr

15 000 kr

25 000 kr

§ 2.1.3

Reisekostnader

130 000 kr

65 000 kr

65 000 kr

§ 2.1.1

Kostnader andre turneringer

212 000 kr

Dommerutgifter

72 000 kr

36 000 kr

36 000 kr

§ 2.1.4

Sosiale arr. utgifter

30 000 kr

6 500 kr

23 500 kr

§ 2.2.3

Kostnader seriespill

50 000 kr

25 000 kr

25 000 kr

§ 2.1.5

Kostnader møter

2 500 kr

2 500 kr

Kostnad utgiftsfordeling

20 000 kr

10 000 kr

10 000 kr

§ 2.1.4

Kontingenter

5 000 kr

2 500 kr

2 500 kr

§ 2.1.5

Totalt

561 500 kr

162 500 kr

399 000 kr

Differanse

-162 500

Inntekter – utgifter

Kommentar til budsjett 2019
Inntekter medlemskap:

212 000 kr

§ 2.2.4

Da vi tidligere har tatt inn en medlemsavgift på kr 300 pr spiller for hvert semester, har vi i år
valgt å ikke ta inn denne. Dette kommer av at vi har jobbet mange timer dugnad, og ikke sett
det som nødvendig å ta inn medlemsavgiften som vanligvis går til innkjøp av klister, tape,
isposer og lignende. Det tenkes at det til neste sesong vil bli tatt inn en medlemsavgift på kr
150 pr spiller som går til innkjøp av klister ol. Vi forutsetter en aktiv stamme på 100 spillere.

Egenandel seriespill:
For vår og høst 2019 har vi budsjettert med totalt 3 borteturer (beregning lenger ned i
dokumentet). På borteturene vil alltid egenandelen ligge på mellom 150-300 kr pr spiller.
Tidligere erfaringer tilsier at vi reiser med en spillerstall på rundt 35-40 spillere. Sesongen
2018/2019 meldte vi på to ekstra lag i serien, da vi så en merkbar økning på treninger. Dette
har ført til at vi på felles borteturer reiser med omtrent 60 spillere. På de turer herrelagene drar
alene på, beregnes det 25 spillere, og 35 spillere på de turer damelagene drar på alene. Vi
budsjetterer med egenandeler på totalt kr 23 000. (200 x 60 + 200 x 55)

Egenandel andre turneringer:
«Andre turneringer» mener vi TSI Vårcup, KSI-cup i København og Tjuvstarten i Harstad. I
2018 arrangerte TSI Håndball Vårcup der 205 spillere deltok. For året som kommer
budsjetterer vi med 220 deltakere, noe vi ser positivt på. Deltakeravgiften i 2018 lå på 750 kr
pr deltaker. Denne avgiften vil ikke endres betydelig i år. Når det kommer til KSI-cup i
København er dette en turnering vi drar på i slutten av august hvert år for å få en fin
avslutning sesongen som har vært. Deltakeravgiften ligger på omtrent 2 000 kr per person, og
dette gjelder både påmelding og båtreise t/r Oslo-København. Alle som deltar på denne turen
betaler for transport til og fra Oslo selv. Vi beregner for at det i år vil være 3 lag som deltar
med totalt 35 spillere. Tjuvstarten i Harstad er en oppkjøringsturnering der vi to år på rad har
deltatt med lag. Høsten 2018 stilte vi med 3 damelag og 1 herrelag, og vi tar utgangspunkt i at
dette også vil gjelde neste gang.

Sosiale arrangement:

For TSI Håndball har det sosiale alltid stått svært sentralt. Vi ønsker naturligvis å opprettholde
den gode stemningen i gruppen og bedre dette for året som kommer. I løpet av et kalenderår
arrangerer vi fire sosiale sammenkomster for våre medlemmer. I månedsskiftet februar/mars
arrangerer vi basar, ved endt sesong (mai) har vi årsfest, i september arrangerer vi bli kjentfest for alle gamle og nye spillere og ved årsslutt arrangerer vi et stort felles julebord. For året
som har gått, har vi tatt egenandeler for deltakelse på våre sosiale arrangementer.
Egenandelen har variert fra kr 50 – kr 250. Vi vil i det kommende året fortsette å ta penger for
å delta på arrangementene våre for å delvis dekke kostnader på leie av lokale og lett
mat/snacks til deltakerne. Som regel er sammenkomstene svært populært, og gjennom 2018 så
vi en økning i ønske om å være med. Vi tar derfor utgangspunkt i 60 deltakere på hvert
arrangement, en økning med 15 deltakere for hvert arrangement fra forrige kalenderår.

Inntekter dugnad:
TSI Håndball har i løpet av året 2018 vært svært heldige på dugnadsfronten. Flere av
dugnadene vi har gjennomført i år, gjorde vi også i 2017. Vi har fått gode tilbakemeldinger,
og flere ønsket at vi skulle gjennomføre de samme dugnadene dette året da de var svært
fornøyde med vår innsats. Det vi ser er at god dugnadsånd virkelig lønner seg. I året som har
vært har vi hatt vår årlige vaskedugnad på kraft, vært servitører og scannere på Arctic
Frontiers, arrangert kampen om Nord-Norge, bidratt på flere varetellinger for større butikker,
vært guider på Forskningsdagene ved UiT og bidratt på SMAK matfestival. Vi har til sammen
i 2018 jobbet dugnad for rett over kr 100 000. Vi ønsker veldig gjerne at denne trenden lønner
seg, og budsjetterer derfor med kr 70 000 i dugnadsinntekter for det kommende året.

Sponsor:
Vi opplever at det er vanskelig for oss i TSI Håndball å inngå sponsoravtaler som strekker seg
over lengere tid. Vi inngikk i høsten 2016 en avtale med Engros Frukt, men denne har utløpt.
Dette er en vanskelig post å anslå budsjettmessig for 2019, og da vi ikke jobber aktivt med å
skaffe oss sponsorer. Vi har likevel i løpet av 2018 inngått en avtale med iTromsø. Avtalen
innebærer at de har enerett på å streame våre hjemmekamper, og i gjengjeld sponser de oss
med kr 10 000 i året. Avtalen er en tre-årlig avtale, og vi budsjetterer derfor med kr 10 000
her.

Utstyr:
Vi opplevde under uttakstreningene i august en betydelig økning i oppmøte, og er i dag over
100 aktive medlemmer som benytter seg av fellesutstyret som består av baller, kjegler, vester,
klister, tape og isposer. Med tre treninger på hvert lag i uken, fører dette til stor slitasje på
utstyret, og dette må derfor fornyes fra sesong til sesong. Vi har i løpet av det siste halve året
opplevd at ekstreme mengder klister og tape blir brukt, samt at våre vester og kjegler tas i
bruk av andre undergrupper. Vi har i løpet av 2018 sett at flere baller forsvinner, og det må
bestilles flere slik at vi kan fortsette å holde kvalitet på treningene våre med godt utstyr. Vi
budsjetterer derfor med 40 000 kr til innkjøp av utstyr for året 2019. Vi regner med at kr
10 000 av budsjetterte kroner vil gå til innkjøp av klister. Dette står vi for selv, og ønsker
derfor kr 15 000 i støtte fra HS.

Reisekostnader:
Det vil i år, som i fjor, være vanskelig å sette opp et budsjett for hvordan reisekostnadene til
TSI Håndball vil være for det neste året. Etter at divisjonen ble delt i to 2016, tar vi
utgangspunkt i at den fortsatt gjelder ved neste sesong (høst 2019) også. Det vi helt sikkert vet
for vårsesongen 2019 er at alle fem lagene skal til Alta i starten av februar. I slutten av mars
skal også alle damelagene til Bardu, mens herrelagene skal til Sørreisa samme helg. For
budsjetteringen av høstsesongen, tar vi utgangspunkt i at vi fortsatt klarer å stille med 3
damelag og 2 herrelag i seriespillet. Siden vår sesong starter i september, budsjetteres det med
en felles tur til Alta før jul.

Avstandene er store i Nord-Norge, og det blir ofte lange turer. For oss i TSI Håndball har
sikkerhet vært en avgjørende faktor når vi bestiller transport til borteturer. Vi har i løpet av
fjoråret prøvd å kutte ned på leie av leiebiler, slik at det i all hovedsak blir benyttet buss med
sjåfører til bortekamper.

Vi budsjetterer med følgende reiser som skal gjennomføres vår/høst 2019:
Tromsø – Alta

(60 spillere)

50 000,- for buss og minibuss m/sjåfør

Tromsø – Bardu og Sørreisa (20 + 35 spillere)

30 000,- for buss m/sjåfør

Tromsø – Alta

50 000,- for buss og minibuss m/sjåfør

(60 spillere)

Kostnad andre turneringer:
TSI Håndball deltar hvert år på Studentlekene som finner sted i februar. Dette året arrangeres
det i Trondheim, og hver enkelt spiller dekker påmeldingen og flybillettene selv, med unntak
av støtten vi får av NSI og TSI HS. Når det kommer til høsten, drar de spillerne som ønsker
det til København på KSI-cup (tidligere USG-cup) for å avslutte den tidligere sesongen, eller
starte det nye. Gjennom høsten 2018 har vi økt medlemstallet i TSI Håndball betraktelig, og
det virker som at flere stiller seg svært positiv og er interesserte i å delta. Vi budsjetterer i år
derfor med 35 spillere som drar. Under denne posten, kommer også alle kostnader forbundet
med TSI Vårcup. Ut fra fjorårets regnskap kan vi se at de samlede kostnadene ved TSI
Vårcup og KSI-cup for 2018 var på kr 235 000. Budsjetterte kostnader var i 2018 på kr
180 000. Dette er kostnader som varierer fra år til år, men vi velger å øke disse, og
budsjetterer derfor med kr 212 000 for kommende år.

Dommerutgifter:
Siden vi er avhengige av autoriserte dommere til hver kamp, vil vi med denne posten forsøke
å fastslå hvor mye penger vi vil bruke på dommerutgifter vi har på våre hjemmekamper. Da vi
i år har økt fra ett herrelag og to damelag til to herrelag og tre damelag, vil dommerutgiftene
ha økt noe. Det har dette året vært vanskelig å få tak i lokale dommere, og vi har derfor fått
tilreisende dommerpar til å dømme oss. Dette har ført til høyere dommerregninger pr kamp.
Da vi satser på like mange påmeldte lag til neste sesong, ser vi for oss at dommerutgiftene vil
være tilsvarende det samme som i fjor.

Utgifter sosiale arrangementer:
Da vi har fire sosiale sammenkomster i året, har vi vært nødt til å leie lokaler for å få plass til
alle deltakerne. De siste årene har vi vært svært heldige med å få leie skihytta ved
Tromsøhallen for en billig penge til nesten alle våre arrangementer, men denne er nå revet. Vi
har i 2018 vært nødt til å leie TUIL arena samt Fløya kantine. Disse lokalene har kostet noe
mer, og ligger på mellom 4 500 kr og 5 500 kr pr gang. I tillegg til utgifter knyttet lokaler
rundt sosiale arrangementer, kommer utgifter i forbindelse med julebord, snacks, pynt, diverse
utstyr og lignende.

Kostnad seriespill:
Påmelding for seriespill i seniorklassene koster pr lag kr 10 000. Det vil være vanskelig for
oss å vite om Norges Håndballforbund, region nord velger å ha samme påmeldingsavgift eller
om den økes eller reduseres til neste sesong. Da vi har 3 damelag og 2 herrelag med i
seniorklasse i dag, har vi troen på at det blir tilsvarende mange lag påmeldt til neste sesong
også. Vi budsjetterer derfor med kr 50 000 i påmeldingsavgift for seriespill. I tillegg til
påmeldingsavgiften vil vi budsjettere med kr 5 000 til utgiftsfordeling (møte- og
kursvirksomhet) fra Region Nord.

Kostnader møter:
Som tidligere årsberetninger viser, består TSI Håndball sitt styre av totalt 12 stykker. Vi vil
med dette budsjettere med kr 2 500 i kostnader for møtevirksomhet.

Kostnader utgiftsfordeling:
For å fordele dommerutgiftene rettferdig, er det utgiftsfordeling på dommerutgiftene etter
endt sesong. Dette innebærer at alle påmeldte lags utgifter på dommere blir delt på likt.
Tidligere har alltid TSI Håndball måttet betale et mellomlegg her, som i 2017 lå på mellom
20 000 og 25 000 kr. Vi regner med å måtte betale like mye for neste år, og budsjetterer derfor

med kr 20 000 her. Vi søker derfor om kr 10 000 i støtte fra HS da dette også blir
dommerutgifter for oss.

Kostnad kontingenter:
Håndballforbundet region Nord tar seg betalt for ulike kontingenter i løpet av et kalenderår.
Alle lag som deltar i en serie er nødt å betale disse pengene. For TSI Håndball hadde vi i 2018
et år med utgifter på kr 25 000 her. Dette ser vi at minskes stort til neste år, da kr 10 000 av
disse kommer av at vi ikke stilte med dommere. Dette har vi gjort i år, noe som
forhåpentligvis vil minke kontingentkostnadene. Vi velger derfor å budsjettere med kr 5 000
her for året 2019.

Utstyrsliste
HVA:

ANTALL:

Håndballer

25

Kjegler

30

Vester

30

Søknad om ordinære midler
TSI Håndball ønsker med dette å søke om ordinære midler for klubbdrift for vår- og
høstsesongen 2019. Utgiftspostene er blitt beregnet så godt som mulig ut fra gjeldende
fordelingsnøkkel. Grunnlaget for budsjettet er delvis basert på tidligere budsjetter og
regnskap, avstander til seriekamper, egne erfaringer og på en beregning av aktive medlemmer
i klubben. Per sesongen 2018/2019 har vi hatt en god økning i gruppen, og vi kan stolt si at vi
har en aktiv stamme på rundt 100 spillere totalt, fordelt på tre damelag og to herrelag.

I vårt budsjett har vi budsjettert med følgende:
Inntekter (uten støtte fra HS):

399 000 kr

Utgifter

561 500 kr

Søknad ordinære midler

162 500 kr

TSI Håndball søker med dette om kr 162 500 i ordinære midler.

TSI INNEBANDY
2018

Årsmelding TSI Innebandy
Styrets arbeid
Styret har siden forrige årsmøte avholdt regelmessige ordinære styremøter. Leder, nestleder
og kasserer har i tillegg avholdt fem møter der revidert budsjett for 2018 og helårsbudsjett har
blitt utformet. Styret har i tillegg til styremøtene drøftet en rekke saker aktivt på ad-hoc møter,
per e-post, telefon og på Facebook.
TSI Innebandy består av til sammen av to herrelag og to damelag. I løpet av året 2018 har vi
til sammen bestått av 118 medlemmer. Klubben har i løpet av året hatt fokus på rekruttering,
som har medført at vi har fått en økning i antall medlemmer på alle lagene. Dame 1 og dame 2
hadde våren 2018 tre treninger til sammen hver uke, hvorav en var felles. På grunn av den
kraftige økningen av damespillere, var det et stort behov for å få ekstra treningstid på
parketten slik at alle lag kunne få to treninger hver i uka.

Sosialt
Klubben var representert ved leder Tine Margrethe Brun Henriksen, nestleder Marianne
Marken og styremedlem Einar Kjevik Øien på årsmøtet til Nord-Norge Bandyregion som ble
avholdt i Tromsø i april 2018. På møtet stemte TSI Innebandy for å etablere et organisert
serietilbud for damelag i regionen for å jobbe mot å øke det sportslige innebandynivået for
damer i Nord-Norge. Forslaget ble vedtatt, og TSI Innebandy meldte følgelig på et lag i
organisert seriespill for damer. I tillegg deltok nestleder Marianne Marken på
undergruppesamlingen i Tromsø høsten 2018.

Klubben har arrangert tre fester siden årsmøtet i 2018. Festene har vært en stor suksess med
svært mange deltakere, og medlemmene har etterspurt flere sosiale arrangementer i regi av
klubben i 2019. Videre har de ulike lagene hatt flere sosiale sammenkomster internt og på
kryss av laginndelingen, blant annet bowling- og spillekvelder.
Sportslig
TSI Innebandy Herre 1 har deltatt i ordinært seriespill i 2. divisjon avd. Troms/Ofoten, mens
Herre 2 har deltatt i ordinært seriespill i 3. divisjon. Lagene har vist seg å prestere svært godt

sportslig, og det har vært trukket frem i regionen at TSI også i år har bidratt til en god
rekruttering og utvikling av spillere i Nord-Norge.
TSI Innebandy Dame 1 har deltatt i ordinært seriespill 2. divisjon. Til tross for at 80% av laget
består av spillere som begynte å spille innebandy i 2018, har laget utviklet seg i positiv
retning og følgelig prestert godt i løpet av sesongen.
I tillegg til aktiviteter i regi av Nord-Norge Bandyregion, har klubben arrangert flere interne
cuper hvor vi har spilt med mix-lag for å styrke samholdet. I tillegg til interne cuper har TSI
Innebandy invitert eksterne lag fra Tromsø til å spille treningskamper i løpet av sesongen.

I februar var TSI Innebandy med å arrangere Studentlekene i Tromsø, som ble en stor suksess
med parallelt spill i begge hallene på Kraft. Vi stilte dessuten for første gang med både to
damelag og to herrelag i Studentlekene. Herre 1 kom helt til finalen og endte til slutt som
sølvvinnere.
Videre jobber vi også for at våre medlemmer skal melde seg på Studentlekene som skal
arrangeres i Trondheim i februar 2019 der innebandy er en av sportsgrenene. Deltakelse på

arrangementet vil ikke bare være en god sportslig og sosial opplevelse for medlemmene, men
det vil også være fordelaktig for TSI som sådan da det er positivt at studentidrettslaget er
representert på arrangementet.
Økonomi
Den ekstra tildelingen fra Hovedstyret som alle undergruppene mottok høsten 2018 resulterte
i at sesongen ikke har bydd på store økonomiske utfordringer for klubben

Utfordringen fremover blir å få klubbens resterende økonomi til å dekke de utgiftene vi har
frem til neste tildeling fra Hovedstyret, som antas å bli mars 2019. Begge herrelagene og
dame 1 skal delta på flere bortehelger i forbindelse med ordinært seriespill før neste tildeling,
og vi må påregne en del utgifter i forbindelse med dette. Videre arrangerte TSI Innebandy
seriehelg i forbindelse med det ordinære seriespillet 19.-20. januar på Kraft Sportssenter der
vi hadde utgifter til blant annet dommerhonorar. Se for øvrig søknad om midler for 2019.

Styret 2018
Leder: Tine Margrethe Brun Henriksen
Nestleder: Marianne Marken
Kasserer: Dag Christian Pettersson
Styremedlem: Martin Johansen
Styremedlem: Sivert Andreas Mathisen
Styremedlem: Johanne Kristine Kjevik
Styremedlem: Einar Kjevik Øien

Styret 2019
Leder:

Navn: Madelene Bratli Eidissen
Telefonnummer: 97623835
E-postadresse: madelenebratli@gmail.com

Nestleder:

Navn: Ole Even Solstad Andreassen
Telefonnummer: 91791830
E-postadresse: oleeven9@hotmail.com

Kasserer:

Navn: Dag Christian Pettersson
Telefonnummer: 47908457
E-postadresse: Christian.pettersson@gmail.com

Styremedlem:

Navn: Emil August Myhra Fagerli
Telefonnummer: 94242188
E-postadresse: ager97@hotmail.com

Styremedlem:

Navn: Frederik Voss Elvebakk
Telefonnummer: 90981396
E-postadresse: Frederikelvebakk@gmail.com

Styremedlem:

Navn: Britt-Nora Alvheim
Telefonnummer: 41358750
E-postadresse: bnalvheim@gmail.com

Styremedlem:

Navn: Ingrid Hestvik Dahl
Telefonnummer: 98430914
E-postadresse: irri1990@gmail.com

Årsregnskap 2018
Saldobalanse

Resultatregnskap 2018

Noter til resultatregnskapet
Inntekter
3110

Salg av klær og utstyr til egne medlemmer

3112

Vi krever kr 400,- i medlemsavgift fra våre medlemmer

3120

Ved borteturer krever vi en egenandel for å dekke reise og billig overnatting.
Vi
krever som regel kr. 200,-

3444

Tildelinger fra hovedstyret

3903

Vi krever kr. 300,- i dugnadspenger fra våre medlemmer som ikke ønsker å
arbeide inn pengene. Vi tilbyr diverse former for dugnad, i 2018 var dette salg
av kakebokser

3904

Vi tar inngangspenger på våre fester for å kunne tilby litt mat og drikke

3907

Når vi arrangerer kamper har vi utgifter på dommere som vi får tilbakebetalt
fra forbundet

Utgifter
4330

Innkjøp av kaker for videresalg

5911, 5990

Utgiftspost som er regnskapsført feil, skal egentlig ligge under post 7310

6300

Leie av kulturkjelleren i forbindelse med sosiale arrangementer

7030

Innkjøp av treningsklær for videresalg til våre medlemmer (post 3110). Vi har
også kjøpt inn nye drakter til H2, og nye køller og baller.

7100, 7140

Kostnader for leie av biler, og drivstoff for transport til og fra bortekamper

7310

Vi kjøper inn mat og drikke til våre fester, som til dels blir dekt av
inngangspengene

7601

Vi har meldt på tre lag til seriespill sesongen 2018/2019, to herrelag og ett
damelag

7604

Utbetaling av honorar til dommerne som har dømt de kampene der TSI har
vært arrangør

7711

Kostnader i forbindelse med styremøter, herunder mat

7799

Tilbakebetaling av penger til hovedstyret som overførte for mye penger til oss
(post 3444)

Budsjett forrige år (2018)

Budsjett 2019

Inntekter

Utgifter

Spons
Tilskudd fra Hovedstyret
Dugnad
Medlemsavgift
Borteturer
Sosialt
Kurs
Kiosk
Dommerhonorar
Studentlekene
Serieavgift
Styremøter
Markedsføring
Utstyr
Uforutsette utgifter

15000
115145
30800
32000
53250
8000
8000
3500
20000
23000
0
0
0
0
0

0
0
0
0
152400
12000
8000
2000
20000
41400
39000
2500
500
20895
10000

SUM

308695

308695

Kommentarer til budsjettet 2019
Inntekter sponsor
Vi skal jobbe mot å få på plass sponsoravtaler og budsjetterer derfor kr. 15.000 her.
Inntekter dugnad
TSI Innebandy krever dugnadsarbeid eller kr. 400,- kontant fra klubbens medlemmer som
ønsker å kjøpe seg ut av dugnadsarbeidet. Vi forventer her en inntekt på kr. 30.800,-. Denne
inntekten er satt noe lavere enn medlemsavgiften da noen verv og oppgaver i klubben regnes
som dugnad. Personene med disse vervene har derfor fritak fra å delta på det obligatoriske,
årlige dugnadsarbeidet eller den eventuelle innbetalingen på kr. 400,-.
Medlemsavgift
Vi har en viss gjennomstrømming av spillere, men legger til grunn at 80 betalende
medlemmer er realistisk. Vi krever kr. 400,- i medlemsavgift for studenter og kr. 400,- for
øvrige medlemmer som ikke er studenter. Vi budsjetterer derfor medlemsavgiften til kr.
32.000,-. Styremedlemmer og trenere er fritatt fra denne avgiften.
Egenandel seriespill
Det er realistisk å legge til grunn at det blir 6 bortehelger for H1, 4 bortehelger for H2 og 5
bortehelger for D1. Vi tar ut ca. 13 spillere som får reise, og hver enkelt betaler i snitt 250,- i
egenandel for hver tur (200,- ut 18/19-sesongen og 300,- i 19/20-sesongen). Vi budsjetterer
derfor med en inntekt på kr. 42.250,-.
Borteturer med fly
Lagene vil i en vanlig sesong kunne ha en bortehelg som krever flyreise. Her er egenandelen
satt til kr. 500,-. Med utgangspunkt i to lag med 11 reisende hver, regner vi med en inntekt på
kr. 11.000,-.
Sluttspill Herre 1 (H1)
TSI Innebandy er arrangør av sluttspillet i 2019. Vi vil følgelig ikke få inn egenandeler til
reise denne sesongen.
Tilskudd fra TSI Hovedstyret

Vi håper på å få en tildeling fra TSI Hovedstyret på kr 115.145,- for året 2019.
Inngang sosiale arrangementer
Under sosiale arrangementer tar vi inngangspenger for å kunne tilby enkel servering. Vi
regner med å få 40 påmeldte gjester for hvert arrangement. Disse betaler kr. 50,- i inngang, og
vi planlegger å avholde 4 arrangementer i løpet av 2019. Vi forventer følgelig en inntekt på
8000,-.
Inntekter kiosk
TSI arrangerer noen seriehelger i løpet av hver sesong. Kiosken er i hovedsak ment som et
tilbud til tilskuerne og spillerne, og ikke som en inntektskilde. Vi budsjetterer derfor
kr. 3500,- på kioskinntekter.
Dommerhonorar
Når vi arrangerer seriehelger må vi betale ut honorarer til dommerne. Vi forutsetter to
seriehelger i tillegg til sluttspillet neste sesong. Med varierende antall kamper og satser for
dommerhonorarer antar vi at den totale utgiften blir ca. 20.000,-. Dette får vi refundert fra
Nord Norge Bandyregion, og budsjetterer derfor med en inntekt på kr. 20.000,-.
Tilskudd Studentlekene Trondheim (SL)
Vi legger til grunn at TSI Innebandy stiller med 23 deltakere. I forbindelse med SL får vi kr.
500,- fra NSI per deltaker og kr 500,- fra HS per deltaker. Vi budsjetterer derfor totalt med en
inntekt på kr. 23.000,-.

Utgifter
Kostnader sosiale arrangementer
Vi har 4 planlagte sosiale arrangementer hvor vi regner med utgifter på kr. 3.000,- per fest og
budsjetterer derfor denne posten til kr. 12.000,-.
Borteturer

Vi legger til grunn at det blir 6 bortehelger for H1, 4 bortehelger for H2 og 5 bortehelger for
D1. Ca. 13 spillere pluss trener reiser hver helg. Utgifter til transport og rimelig overnatting
estimeres til kr. 600,- per deltaker. Den totale utgiften antas dermed å bli kr. 152.400,-.
Sluttspill H1
TSI Innebandy skal arrangere sluttspillet i 2019 og vil følgelig ikke ha reiseutgifter i den
forbindelse.
Serieavgift
Vi regner med å ha tre lag i seriespill. I sesongen 2018/2019 kostet det kr. 39.000,- for å
melde på tre lag til seriespill. Vi forutsetter at samme pris gjelder neste sesong og budsjetterer
med kr. 39.000,-.
Utgifter kafé
I forbindelse med arrangering av kamper, er kiosk-virksomhet ment som et tilbud til spillere
og publikum fremfor å være en inntektskilde. Derfor budsjetterer vi med kr. 2000,- for denne
posten.
Innkjøp utstyr
Vi har behov for å fornye noe utstyr, deriblant keeperutstyr. I 2019 budsjetterer vi derfor med
kr. 20.895,- til innkjøp av diverse utstyr.
Diverse driftsutgifter
Vi budsjetterer uforutsette utgifter til å være på kr. 10.000,-. Herunder inkluderer vi utgifter til
eventuelle bøter tilknyttet seriespill.
Kurs
Det kreves at vi stiller med dommere i seriene til Nord-Norge Bandyregion. Vi ønsker
følgelig å sende spillere på dommerkurs for å møte kravet. Vi forutsetter 10 deltakere og
deltakeravgift 800,- pr. deltaker, totalt 8.000,-.
Styremøter

De sju styremedlemmene i klubben tilbringer mye tid på styrearbeid for TSI Innebandy. Vi
budsjetterer med kr. 2.500,- som skal gå til utgifter i forbindelse med styremøter.
Markedsføring
For å tiltrekke oss flere medlemmer ønsker vi å bruke penger på å promotere klubben. Dette
innebærer blant annet å fremme noen av innleggene våre på Facebook. Vi budsjetterer med
kr. 500,- for denne posten.
Studentlekene
For å legge til rette for at flest mulig kan delta på Studentlekene i Trondheim 2019, ønsker vi
å dekke flybillettene til medlemmene som ønsker å delta. Vi legger til grunn at 23 medlemmer
ønsker å delta, og at flybillettene koster kr. 1800,-. Vi budsjetterer derfor med kr. 41.400,- på
denne posten.

Søknad om ordinære midler
TSI Innebandy søker herved om kr. 115.145,- i støtte av ordinære midler fra Hovedstyret for
året 2019.
Begrunnelsen for søknaden er at vi satser på fortsatt vekst i vår medlemsmasse og derav økt
aktivitet. For å kunne tilby alle våre medlemmer et godt sosialt og sportslig tilbud, er vi
avhengig av tildelingen fra Hovedstyret. Vi har tatt utgangspunkt i fordelingsnøkkelen i vårt
budsjett, og håper med dette at søknaden kan innvilges i sin helhet.
I inneværende sesong har vi hatt to herrelag og ett damelag i ordinært seriespill i Nord-Norge
Bandyregion region Troms/Ofoten. På grunn av vedvarende interesse for seriespill blant våre
medlemmer, har vi budsjettert med at vi også i kommende sesong skal ha to herrelag og et
damelag i ordinært seriespill.
Påmeldingsavgiftene og reisekostnadene for disse tre lagene er samlet sett høy, og disse
postene danner følgelig grunnlaget for den største andelen av søknaden. TSI Innebandy satser
på breddeidrett og har et ønske om å gi alle spillerne et godt tilbud uavhengig av sportslig
nivå. Vi anser det derfor som viktig at herrespillere som ikke får plass på førstelaget, også får
mulighet til å delta i organisert seriespill. Det har til nå ikke vært interesse blant medlemmene
til å melde på to damelag.
Norges teknisk-naturvitenskapelige universitets idrettsforening (NTNUI) skal arrangere
Studentlekene Trondheim i februar 2019, der innebandy er en av sportsgrenene. Klubben
ønsker å tilrettelegge for at medlemmene skal få mulighet til å delta i mesterskapet og således
representere klubben. Vi har derfor budsjettert med å dekke utgiftene til flybillettene for
deltakerne, som antas å bli 23 personer.
Videre er det viktig for klubben å kunne tilby alle spillerne nødvendig utstyr, herunder
utlånskøller, keeperutstyr, vester og drakter, da dette er noe som ikke alle studenter tar seg råd
til å kjøpe selv. På grunn av økende interesse ser vi at vi blant annet har behov for å investere
i keeperutstyr, og mye taler for at vi må kjøpe ett sett nye drakter til en eller flere av lagene
som deltar i ordinært seriespill.
Vi ønsker å tilby våre medlemmer en god sosial ramme i klubben, og satser derfor på økt
sosial aktivitet i form av blant annet interne cuper og påfølgende sosiale arrangementer.
Tildelingen fra Hovedstyret er nødvendig for å kunne gjennomføre ønskede sosiale og
sportslige arrangementer i regi av klubben.

Som det fremkommer av tabellen nedenfor er søkesummen basert på utgiftspostene i henhold
til fordelingsnøkkelen.

Pengene som sto på konto ved årsskiftet vil bli benyttet før neste tildeling i henhold til
følgende oversikt:
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Eventuelle spørsmål kan rettes til styret.

Sportslig hilsen
TSI Innebandy

Utstyrsliste
Hva
Innebandykøller for utlån

Antall
Ca. 16 stk + 20 nye

Innebandymål
Vant
Drakter

6stk (kun 4stk er brukbar)
2stk
H1: 43 stk
H2: 22 stk nye drakter +
gammelt draktsett 16stk
D: 20 stk nye drakter + 20
gamle drakter
Bortedrakter H: 14 stk
Bortedrakter D: 20stk
2 komplette sett (3 stk hjelm,
genser m/padding, drakt,
bukse, susp, knebeskyttere) og
ekstra sett med padding til
knær (4 stk).
6 stk
Ca. 55stk

Keeperutstyr

Dommerdrakter
Vester
Kjegler
Innebandyballer
Kølleskap
Høyttaler
Førstehjelpsutstyr

Et sett ca. 50 stk
To fulle ballbager ++ (ca.
300baller)
2stk
1stk
1stk utstyrt førstehjelpbag

Måldekke (til skytetrening)
Køllebager

2stk
2stk

Merknad
Kastet/gitt bort gamle
køller til kraft

Nye innkjøp drakter
2019 til damelaget og
H2. Gamle bortedrakter
kastet (skoringenlogo)

Innkjøp av et par nye
padds, samt en ny
hjelm på reklamasjon

Innkjøp av 4 nye 2018
Supplerte med innkjøp
av 14 nye
To innkjøp av baller
2018/2019

Mangler påfyll av
isposer/plaster
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TSI Kajakkpolo
2018
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Årsmelding TSI Kajakkpolo
We are a TSI subgroup of approximately 20 members that play kajakkpolo on a weekly basis,
primarily in the Stakkevollan pool. Kajakkpolo is played in 6 other cities in Norway and we
come together for kajakkpolo tournaments throughout the year.
In Spring semester 2018 we trained every Sunday at Stakkevollan pool. During training we
developed skills, tactics and team work and played games. During the semester, we ran an
introductory session in kajakkpolo for DNT Ung with four of our members acting as
instructors for a group of ~10 juniors. We attended an indoor tournament in Trondheim
where the Tromsø team came in second place (of 5 teams). T h e number of people at
training dropped off towards summer as students finished with their exams and we did not
train over the summer because the pool was closed.
In August 2018, the NM was held in Stavanger. A couple of Tromsø players took part in a
mixed team but we did not have enough players to make a full team. Therefore, it is a
priority for 2019 to have a full team from Tromsø participate in the NM.
Autumn semester 2018 was very active for TSI kajakkpolo. We recruited a lot of new players
by advertising at Student Expo. These new players attended training regularly and developed
a good skill level by the end of semester. We trained at Stakkevollan pool every Sunday and
attendance at training was excellent with 15 people per session (around the limit of capacity
of Stakkevollan pool). We also had good participation at rolling practice sessions held on
Thursday evenings at the pool in cooperation with TSI Trulle & Tromsø Havpadleklubb. We
contributed instructors and eager students to these practice sessions, which is a nice way to
socialise and contribute to the broader paddling community in Tromsø.
In November we held a weekend round-robin tournament in Tromsø with teams from
Svalbard Trondheim, Larvik and 3 full teams from Tromsø participating in the tournament! It
was successful and allowed many of the players from Svalbard and Tromsø to play their first
proper kajakkpolo games. The kajakkpolo equipment got some damage as a result of the use
during the tournament.
In early December 2018, we participated in the Norges ledermøte polo organized by Norges
Padleforbund (NPF) in Oslo. This was a good opportunity to get an update on the polo status
in the different cities and begin planning tournaments and courses for 2019.
Finally, we have been in contact with Tromsøbadet about the new pool facilities and
communicating our requirements for space as they work through the early stages of scheduling
the pool. We attended a meeting at Templarheim on this subject and the Tromsøbadet people
were impressed with the attendance from TSI (three from kajakkpolo, and one each from
swimming and underwater rugby). We will continue to be highly engaged through this process
(the next meeting is scheduled for Feb 2019) as transitioning to the new pool will be critical for
the continuation of TSI Kajakkpolo since Stakkevollan is scheduled to shut down at the end of
2019.
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Styre 2018

Leader – Rowan Romeyn
Vice leader – Helen Dulfer
Treasurer – Ines Heiland
Membership responsible – Amando Lasabuda
General member – Laura Swinkels

Styre 2019

Leader – Rowan Romeyn
Vice Leader – Amando Lasabuda
Treasurer – Ines Heiland
General member – Ulrike Dietrich
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The money remaining on the account is to be put towards the planned purchase of 3 new
kayaks in 2019 as we are likely to lose the 7 older kayaks that are loaned from Norges
Padleforbund.

Resultatregnskap og budsjett
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Noter
31 Membership fees were lower than planned. We hope to improve this by simplifying the
payment process as much as possible using the new website with idrettenonline which also
adds the possibility for payment with credit cards that we have lacked in the past.
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32 We got some more funds from TSI than planned
33 We were not able to send any members on development courses so could not apply for support
from NPF this year.
66 We did not spend money on repairs but did have to buy a new set of spray decks as many
of the old ones have worn out and can no longer be used. Following the tournament we will
need to do some more repairs on equipment in 2019 which is showing signs of increased use.
71 The money was used for the tournament in Tromsø, we did not support travel costs for
tournaments this year.
73 Roll up banner was purchased for advertising kajakkpolo at student expos and similar events.

Kommentar til budsjettet
The budget was overall in line with our plans except for courses not going ahead, in particular
the activity leader course. We therefore had less income through external funding from NSI to
support course participation than budgeted. The money remaining on the account going into
2019 (kr 9711,26) will go towards the purchase of 3 new kayaks, see following section. It is
beneficial to make this one large purchase rather than buying kayaks one at a time to save on
shipping costs.

Søknad om ordinære midler
The TSI kajakkpolo subgroup hereby applies for 25 000 kr in support of ordinary funds for
2019.
In 2019 we plan to allocate a significant portion of our budget to the purchase of 3 new kayaks
(approximate cost 25000kr plus shipping). We currently have 7 kayaks that were loaned from
Norges Padleforbund, that will likely be passed on to newly forming clubs in 2019 and
therefore have a need to purchase more kayaks. We also plan to support some members in
increasing skills and qualifications through the NPF activity leader course in kajakkpolo and a
course in refereeing, which will be held in southern Norway in 2019. This will allow some of
our members to offer an NPF basic course in kajakkpolo for new members at the start of each
semester. We will also apply for external funding from NSI to assist with financing
involvement in courses.
We would also like to allocate some funds to travel (5000 kr) to encourage our members to
participate in tournaments such as NM which will be held in Stavanger in 2019. This will help
to reduce the cost of travelling and help us to have a full team for the NM in 2019.
We plan to earn money for TSI kayak polo in 2018 through membership fees, applying for
external funding to cover the cost of courses, and possibly charging a fee for beginner courses
that we provide to new members.
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Søknad om ekstern leie
We would like to apply for regular pool training time initially at Stakkevollan pool,
transitioning to Tromsøbadet once it is open and Stakkevollan is closing down. We need
access to a pool to be able to play kajakkpolo because it is too cold to play outside for most of
the year and we do not have facilities to play outside. We would like to apply to continue our
regular training time at Stakkevollan pool from 8 to 10.30 pm on Sundays. We are in
ongoing dialogue with the administration of Tromsøbadet to organize our eventual transition
and are positively optimistic that it will proceed without major issues. See details below.
Number of training sessions per week: 1
Hourly total per week: 2.5 hours
Hourly rate for session: ?
Total amount per year: ?
We would also like to hire the Stakkevollan pool for one weekend in 2019 (approximately 8
to 10 hours per weekend) so that we can hold a competition weekend in Nov to Dec, since
this has been very successful over the last two years. Hiring the pool outside of regular
training hours costs 692 kr per hour. Therefore, this will cost approximately 6 000 kr.
*When the new pool opens in 2019 we may need assistance from TSI to secure pool time if
Stakkevollan pool closes, though the dialogue with Tromsøbadet has been very positive up to this point
(though no schedules have yet been proposed for pool allocation).

Utstyrsliste
Hva
Red HIKO helmets
Yellow palm helmets
Old helmets
Game balls (yellow, pink and blue)
Training balls (orange)
Life jackets

Decks

Gala sport
Schlegel paddles
Basic plastic paddle
Prion (basic) paddle
Lettman boats
Gecko boats
Other boats (borrowed from NPF)

Antall
Sx6
Lx4
6
5
10
1
Sx7
Lx8
Old x 9
XS x 1
S x 15 (some rather worn out)
M x 8 (all rather worn out)
RH x 12
LH x 4
RH x 1
LH x 3
RH x 8
LH x 5
7
4
7

TSI Kite
2019

TSI Lacrosse
2019

TSI Langrenn 2018
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./ 0)'1+%&2",TSI langrenn er i stadig vekst. Dette kjem då ikkje tydleg fram i våre medlemstal, då det nye
systemet gjere at dei overflatiske medlemane vår er ikkje er med i talla. I klubbadmin står me
no med over 60 medlemar, dei siste talla me fekk frå kraft i november var på over 140. Talet i
klubbadmin vil nok auke. Då det framleis er ein del som er aktive medlemar som ikkje har
meldt seg inn og i fjor hadde me innmeldingar til i mars. I 2017/2018 sesongen hadde me ein
stor auke, dette har haldt fram i 2018/2019 sesongen.
Det ser me igjen på kvar trening me har. Me har onsdagstyrkeøkta der deltakgara har fordobla
seg. Me er sjeldan under 20 stykk på denne økta. I heile haust har vi hatt vår tradisjonelle
torsdagsintervall, der me har hatt mellom 20 og godt over 30 med kvar gong. I tillegg til dette
har det vore på ei måndagsøkt dette har vore på gruppas initiativ , der har me hatt eit oppmøte
på mellom 10 og 25 stykke på dei øktene.
I fjor vinter hadde me treninga kvar tysdag med teknikk og leik. Dette er noko me ynskje å
vidareføra og prøve å starta dette opp igjen no. Dette er for medlemar som vil ha litt teknikk
tips og ynskjer ei leikbasert trening. Me hadde og teknikkurs for utvekslingsstudentane, dette
blir i år og då det er blitt etterspurd. Det er då snakk om 3 kveldar med det heilt basisk
innføring i ski.
No etter jul har me komma i gong med måndagstreningar der me har bestemt oss for å invitera
alle i Tromsø til å vera med å trena, ikkje berre studentar. Me fortsette med intervallar på
torsdagar og styrke trening på onsdagar.
Me prøve oss på å arrangere ei heimesamling i haust, der hadde me ei økt fredagskveld, 2
økter på laurdag og ein langtur på søndagen. Me hadde ein betre middag og sosialt på
laurdagskvelden på templarheimen. Dette var ei vellykka samling, då me hadde masse
forskjellige folk med oss på alle øktene og dei kunne vere med dei øktene som passa for dei.
Det var rundt 25 deltakgara på middagen. Alle tilbakemeldingane me har fått har vore positive
og vil prøve å arranger ei slik samling i neste år og.
Me arrangerte i år og ein bli-kjent fest, det vart meir som ein liten bankett etter Tromsø
stafetten. Me var den klubben som stilte med flest lag, og hadde fantastiske resultat på
stafetten. Me har eit godt samarbeid med friidrettsklubben på øya BULL, så fleire av våre
medlemar var med å hjelpte til å arrangerte stafetten.
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I 2018 arrangerte me Studentleikane i langrenn. Dette tok mykje tid og jobb. Det vart ei bra
arrangement og vart avslutta med 3 og 5 mil på Kvaløya i strålande sol. Me hadde ein uttrekks
premie på felleski i kvar klasse. Dei fekk me kjøpa frå Tromsø ski og sykkel til ein veldig
gunstig pris.
Me var og å sjå på mange andre ski renn i 2018. Der me har begynt å bli godt synlege i våre
treningskle frå SWIX. Me hadde 2 lag som stilte til start i KM på Kvaløya, der stilte og fleire
løparar i dei individuelle løpa. På Tromsø Skimaraton stilte me med mange deltakara og eigen
heia gjeng langs løypa. Fleire av våre medlemar stilte på Kvaløya skimaraton, i år var og 8
løparar til Svalbard og gjekk Svalbard skimaraton. Dette var ein suksess og me har i år bestilt
14 plassar, det har gått litt treigt med å få selt alle desse plassane då folk ikkje ha ville
planlagt før dei har vist korleis vår semesteret deira har sett ut. Me trur no at dei siste plassane
vil bli selt.
Reistad løpet stilte me med over 20 deltakgara og hadde det som ei sosial helg på
Bardufosstun. Dette var kjekt og skal gjentakast i år og. Nytt er at me inngjekk ein
samarbeidsavtale med Reistadløpet om promotering mot at me får noko avslag på
startkontingentar.
Me håpar ein stor gjeng drar til SL i Trondheim i år. Me har og ein løpar som er blitt tatt ut til
student OL i Russland i mars. Me kjem til å søke om reise støtte til ho då reisa hennar er dyr,
og me har eit ynskje om at ho skal få moglegheit til å delta og representera TSI, TSI langrenn
og Noreg.
Me kjem til å oppfordre våre løparar til å gå fleire kretsrenn, dette kjem til å bli synleg i
budsjettet når me søke om midlar til startkontingent.
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Leiar: Olaug G. Andersen
Nestleiar: Ola Gjefsen
Økonomiansvarleg: Johan S. Kilskar
Arrangementansvarleg: Matilda Henriksson
Sponsoransvarleg: Andreas Sørensen
PR-ansvarleg: Ingvild Ytterhus Utengen
Styremedlem/fotograf: Asbjørn Reinertsen Liaøy
Styremedlem: Frida Eiriksdotter Tradin
Styremedlem: Astrid Lægran

Styre 2019
Me kjem til å velja nytt styre etter endt sesong, det kjem til å skje i mai. Dei kjem til å sitta for
2019/2020 sesongen.
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3.1 Balanse
Saldobalanse 01.01.2018 til 31.12.2018
Kontonr. Konto
1290 Andre driftsmidler

Inngående 01.01.2018

Endring

Utgående 31.12.2018

- 10 306,00

0,00

- 10 306,00

- 3 000,00

0,00

- 3 000,00

0,00

3 000,00

3 000,00

- 21 329,25

0,00

- 21 329,25

1920 TSI Langrenn (15033186018)

28 417,52

33 693,80

62 111,32

2050 Annen egenkapital

- 4 052,65

0,00

- 4 052,65

2961 Annen påløpt kostnad

10 768,00

0,00

10 768,00

1396 Depositum
1500 Kundefordringer
1920 Bankinnskudd

Kommentarer
1500 Kundefordringer
Endringen i denne kontoen skyldes en utestående kundefordring til Fischer Nordic. Vi
forventer betaling i løpet av januar 2019.

1920 TSI Langrenn (15033186018)
Vi tar med oss et betydelig beløp fra regnskapsåret 2018 over til 2019 grunnet at vi har
betalingsforpliktelser tidlig 2019 i forbindelse med Svalbard Skimaraton. Totalbeløpet for
Svalbard Skimaraton er kr 132 860. Vi har allerede betalt et depositum på kr 26 572, og det
resterende beløp på kr 106 288 skal betales den 15.03.2019. I 2018 fikk vi tildelt totalt kr
66 000 for å dekke 50% av reisekostnadene. Som det fremkommer av budsjettet vil vi ha et
negativt driftsresultat i 2019 tilsvarende egenkapitalen vi tar med oss fra 2018.
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3.2 Resultatregnskap og budsjett

5

3.3 Noter til resultatregnskapet
3100-3220 Salgsinntekter
Som en kan se har disse kontoene blitt benyttet om hverandre, noe som er uheldig med tanke
på å gjøre videre analyser av inntektsstrømmene. Som en kan se i budsjettet for 2019 er dette
noe vi ønsker å gjøre med noe mer presisjon kommende regnskapsår.
Videre kan en se at det er et avvik mellom budsjetterte driftsinntekter og faktiske
driftsinntekter. Dette kommer i hovedsak av tildelte ekstraordinære midler i forbindelse med
Svalbard Skimaraton, som ble noe dyrere enn antatt tidlig i 2018.
5099 Andre lønnsposteringer
TSI Langrenn gjorde dugnadsarbeid i forbindelse med Buktafestivalen 2018. På grunn av
sykdom, og en forpliktelse om å stille med et gitt antall personer, så vi oss nødt til å betale en
person for å stille opp, slik at vi unngikk et mislighold av avtalen vi hadde gjort med
arrangøren.
7199-7790
Som en kan se har disse kontoene blitt benyttet svært ustrukturert. Dette er noe vi ønsker å
gjøre med noe mer presisjon kommende regnskapsår, sammen med en mer nyansert kontering
av inntekter. Hovedtyngden av bevegelsene på disse kontoene er tilbakebetaling av
startkontigenter i forbindelse med skirenn, transport og overnatting under Reistadløpet 2018.

6

3.4 Kommentarer til budsjettet
Under følger et noe mer detaljert budsjett for 2019. Som en kan se har vi noen nye poster på
budsjettet i år. Dette skyldes ikke at vi har andre utgifter enn foregående år, men et ønske om
å gjøre konteringen noe annerledes. På inntektssiden har vi fra konto 3111 til 3114 de ulike
inntektskildene våre i 2019. Våre største eksterne inntektskilder er vårt årlige teknikkurs,
klubbkontigent og dugnadsarbeid. I tillegg har vi for 2019 budsjettert med egenandeler ved
utvalgte sosiale sammenkomster. Videre kan en se at vi har opprettet egne kontoer for
refusjon av skirenn og interne arrangement, da dette utgjør våre største kostnader og vi har et
ønske om å skille på disse.

Budsjettert resultat for 2019 er på - kr 60 803. Dette vil dekkes av egenkapitalen vi har med
oss fra 2018, på kr 62 111. Som nevnt tidligere er dette midler tildelt i 2018 for TSI
Langrenns deltagelse på Svalbard skimaraton i 2019.
Dette betyr at vi har budsjettert med en utgående balanse på kr 1 308 den 31.12.2019.
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:/ 4;8"6&-$1-$)&2"<)+-12&%+)TSI Langrenn søker herved om kr 69 005 i støtte av ordinære midler for 2019. Ovenfor finner
en et detaljert budsjett over våre inntekter og utgifter, og under følger en forklaring med
henvisning til de respektive fordelingsnøkler og hva eventuell støtte vil gå til.

2.1.2 – Reisekostnader/biltransport for undergrupper som ikke delar i seriespill
Reistadløpet
Den største reisekostnaden vi står ovenfor er i forbindelse med Reistadløpet den 5.-7. april
2019. Dette anser vi som et av sesongens viktigste løp, og er uten til det løpet med flest
deltakere fra klubben. Vi har leid hytter på Bardufosstun med sengekapasitet til totalt 36
personer, og et tilsvarende antall personer vil ha behov for transport tur-retur TromsøBardufoss. Vi hadde en tilsvarende tur i 2018, med et budsjett på kr 10 000 i
transportkostnader, med omtrent 20 deltakere. Vi ser det av den grunn nødvendig å øke
budsjettposten noe i år, til kr 17 000.

Hyttetur høst 2019
Høsten 2018 hadde vi en flott bli-kjent-tur til Grøtfjorden med rekordmange deltakere. Vi
tilbød kjøregodtgjørelse til de som stilte med bil, for å tilrettelegge for at så mange som mulig
ble med. Dette er en viktig tur for TSI Langrenn for å ønske nye (og gamle) medlemmer
velkommen og inn i TSI-varmen. Vi utbetalte kjøregodtgjørelse til kr 2 300 i 2018, og vi har
budsjettert med kr 2 500 i år.

Student OL i Krasnoyarsk 2019
Den 28.02-13.03 2019 arrangeres det Student OL i Krasnoyarsk i Russland. TSI Langrenn har
en utøver som skal konkurrere for den norske troppen. Dette er en kostbar tur, og
reisekostnadene beløper seg til kr 8 000. Vi har et sterkt ønske om å kunne muliggjøre en slik
reise, som vil være svært kostbar for en student. Det resterende beløpet etter eventuell støtte
vil dekkes av en egenandel betalt av utøveren selv.
I henhold til fordelingsnøkkel 2.1.2 søker TSI Langrenn om kr 13 750 i støtte knyttet til reise
til og fra konkurranser i 2019.
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2.1.3 – Støtte til vedlikehold/supplering av utstyr
Skismøring og utstyr
Smøreboden ved Kraft Sportssenter er et av de mest attraktive tilbudene medlemmene av TSI
Langrenn har tilgang til. Skismurning, utstyr og fasiliteter er svært kostnadsintensivt, og
normalt lite tilgjengelig for en student. Høsten 2018 fikk vi en avtale med Swix, hvor vi får
omtrent 50% rabatt på alt av skismurning og utstyr. Vi har allerede gjort en bestilling som
beløper seg til kr 8 500. Vi har budsjettert med kostnader til kr 10 000 for skismurning i 2019.

Klubbklær
Vi fortsetter avtalen vi har med Tromsø Ski og Sykkel og Swix med leveranse av treningstøy i
klubbens farger og sponsorer. Vi ønsker å tilrettelegge for at så mange som mulig skal stille
opp i klubbens klær og ønsker å refundere 50% ved kjøp av overtrekksvest. Videre ønsker vi å
kjøpe inn t-skjorter, luer/pannebånd som premier i forbindelse med arrangement og
påskjønnelse til de som frivillig stiller opp og holder treningene våre. I tillegg ønsker vi å tilby
vest til eventuelle nye medlemmer av styret i 2019. Vi er en stor klubb, og er allerede synlige
i nærmiljøet, men vi ønsker en større andel av klubbens medlemmer i TSI-tøy. Vi har
budsjettert med kr 15 000 til kleskjøp i 2019.

Andre driftsmateriell
TSI Langrenn har ansvaret for vedlikehold av smøreboden som står utenfor Kraft
Sportssenter. I 2018 hadde vi vedlikeholdskostnader på omtrent kr 750 knyttet til denne. For
2019 har vi budsjettert med kr 1 000 for andre driftsmateriell og vedlikehold av smøreboden.

I henhold til fordelingsnøkkel 2.1.3 søker TSI Langrenn om kr 13 000 i støtte knyttet til
vedlikehold og supplering av utstyr.
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2.1.5 – Kontigent seriespill/krets/stevner
Vi har et ønske om at så mange som mulig skal delta i konkurranser og promotere klubben
vår. Skirenn er en kostbar affære for en student, og vi har et ønske om å tilrettelegge for våre
medlemmer ved å refundere startkontigenten ved noen utvalgte konkurranser. I år har vi
besluttet å kun gi støtte ved et knippe utvalgte renn i regionen, i håp om at vi får en noe mer
konsentrert deltagelse, og følgelig bli mer synlig i de aktuelle renn. I budsjettet fremkommer
det i detalj hvordan vi har beregnet refusjon til de ulike renn.

I henhold til fordelingsnøkkel 2.1.5 søker TSI Langrenn om kr 32 505 i støtte knyttet til
startkontigent for våre medlemmer i utvalgte konkurranser i 2019.

2.1.6 – Forsikringer
TSI Langrenn betaler forsikringen av smøreboden som står utenfor Kraft Sportssenter.
Forsikringspremien i 2018 var på kr 859. Vi har budsjettert med en kostnad på kr 900 i
budsjettet for 2019.

I henhold til fordelingsnøkkel 2.1.6 søker TSI Langrenn om kr 750 i støtte for betaling av
forsikringspremier i 2019.

2.2.3 – Sosiale utgifter
I 2019 har vi planlagt fem arrangement for våre medlemmer. Det fremkommer av vårt
budsjett planlagte utgifter på kr 31 000 i forbindelse med interne arrangement. i 2018 var det
stor interesse rundt våre arrangement med et stort antall deltakere. Vi delfinansierte dette
gjennom egenandeler, og vi planlegger å gjøre det samme i 2019. Kostnadene og inntektene
knyttet til interne arrangement redegjøres for i detalj i budsjettet.

I henhold til fordelingsnøkkel 2.2.3 søker TSI Langrenn om kr 6 500 i støtte knyttet til interne
arrangement i 2019.
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2.2.4 – Styremøter
Vi er i dag 9 medlemmer i styret, og har budsjettert med en kostnad på kr 5 000 i forbindelse
med styremøter i 2019.
I henhold til fordelingsnøkkel 2.2.4 søker TSI Langrenn om kr 2 500 i støtte knyttet til
styremøter i 2019.

=/ >*'*5)'%2'*+-

Utstyr

Antall

Smørebod

1

Smøreprofil

3

Smørejern

2

Drill m/ rotorbørster

1

Skismurning

Verdi: 15 000 kr (ca)

(Om ønskelig kan det ettersendes en
uttømmende liste over TSI Langrenns
smøreprodukter og utstyr)
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TSI PLASK
2018

Årsmelding TSI PLASK
I 2018 hadde TSI PLASK 38 medlemmer.
Vi ble vedtatt som undergruppe på årets årsmøte, og tre av årets styremedlemmer har siden da
jobbet med å få alt på plass i undergruppen. TSI PLASK hadde sin første trening i starten av
september 2018, og i løpet av høsten har flere og flere medlemmer meldt seg inn. Det er nå
godt oppmøte på alle treningene vi har i løpet av uka. Treningene består av kondisjonstrening
og teknikktrening, der vi har delt gruppa i to grunnet et stor spenn i svømmeferdigheter fra
tidligere. Vi opplever dette som positivt, da alle finner sin plass, og kan komme for å trene på
det nivået de føler seg komfortabel på. Vi avsluttet året med en juleavslutning der alle fikk bli
enda bedre kjent utenfor bassenget. Dette håper vi på å kunne gjøre enda mer av i 2019.

Styre 2018
Leder: Bjørn Eikanger Hanssen!
Nestleder: Trine Persen
Økonomiansvarlig: Amalie Hauan
Treningsansvarlig: Lennart van Ligtenberg
Styremedlem: Vilde Kvenshagen Gimse
Styremedlem: Martin Pettersen

Styre 2019
Leder: Bjørn Eikanger Hanssen

bjorn.e.hanssen@gmail.com

Nestleder: Trine Persen

tpe046@uit.no

Økonomiansvarlig: Amalie Hauan

amalie.hauan@hotmail.com

Treningsansvarlig: Lennart Ligtenberg

lennart-95@hotmail.com

Styremedlem: Vilde Kvenshagen Gimse

vilde@gimse.info

Styremedlem: Martin Pettersen

martin_94p@hotmail.com

Årsregnskap
a. Balanse
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1920 TSI PLASK (15060645644) kr 9426,59
Dette er TSI PLASK sin brukskonto. Summen ved utgangen av året var 9426,59.
4000 kr er satt av til kurs, og vil overføres fra 2018 til 2019. Forklaringen på dette er å finne
under ”Noter til resultatregnskapet” og ”Kommentarer til budsjettet”. Samtidig venter vi på en
regning på leie av lokale i forbindelse med julebordet vårt, samt at utgiftene i forbindelse med
styremøtet vårt som ble flyttet fra desember til januar vil komme i januar. Til sammen utgjør
dette ca. 6500 kr.

b. Resultatregnskap og budsjett
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Noter til resultatregnskapet
3901 Overføring fra TSI (ordinære midler) kr 13 750
Dette er inntekter til TSI PLASK knyttet til tildelingen av ordinære midler, samt tildelingen
av ”julegaven” på 10% av de ordinære midlene vi søkte om.

3902 Medlemskontingent kr 7300
Dette er inntekter til TSI PLASK knyttet til medlemsavgiften. Denne ligger på 200 kr per år,
og gjelder for høstsemesteret og vårsemesteret samlet. Denne inntekten ble høyere enn
budsjettert, fordi vi fikk flere medlemmer enn vi hadde forventet på forhånd. Dette gjorde at
vi kunne bestille badehetter til medlemmene vår, ved å bruke en del av disse pengene, samt
julegaven vi fikk tildelt mot slutten av året.

3905 Overføring fra NSI kr 4000
Dette er inntekter til TSI PLASK knyttet til søknad om midler til livredningskurs. Denne fikk
vi innvilget, og kunne dermed gjennomføre livredningskurs for ni av våre medlemmer. Dette
er nødvendig for at vi skal kunne arrangere treninger, da vi trenger minst en person med
livredningskurs tilstede under hver svømmetrening.

6860 Kurs kr 4000
Dette er kostnader knyttet til kurs. Det ble søkt NSI om støtte til livredningskurs, og dette fikk
vi innvilget. Samtidig hadde vi fått tildelt samme summen, 4000 kr, fra TSI sine ordinære
midler. Vi ønsker derfor å bruke disse pengene på nytt livredningskurs til høsten, da hver
livredder må fornye livredningsprøven hver år for å være sertifisert.

7703 Utstyr kr 5500
Dette er utgifter knyttet til utstyr for medlemmene våre. Da vi fikk et større medlemsantall
enn tidligere antatt, samt julegaven fra TSI, fikk vi muligheten til å bestille inn badehetter,
som alle medlemmene våre skal få utdelt.

7710 Sosiale arrangementer kr 4429,08
Dette er kostnader knyttet til sosiale arrangementer for medlemmene våre. Vi har arrangert
juleavslutning, bli-kjent-trening og brukt en liten del til promotering av undergruppen på
StudExpo. Juleavslutningen ble arrangert i midten av desember, og vi venter på faktura for
leie av lokaler som vil bli betalt så fort vi mottar den.

7711 Styremøter kr 1698
Dette er utgifter knyttet til styremøter for undergruppen vår. Styremøtet som egentlig skulle
vært avholdt i desember måtte flyttes til januar, slik at denne utgiften vil bli betalt i januar, og
dermed komme på det regnskapet.

8051 Renteinntekt bankinnskudd kr 3,67
Renter knyttet til bankkontoen til TSI PLASK.

Kommentar til budsjettet
3901 Overføring fra TSI (ordinære midler) kr 9000
Dette er inntekter til TSI PLASK knyttet til tildelingen av ordinære midler. Dette gjelder
tilskudd til styremøter og sosiale utgifter.

3902 Medlemskontingent kr 8000
Dette er inntekter til TSI PLASK knyttet til medlemsavgiften. Denne ligger på 200 kr per år,
og gjelder dermed for høstsemesteret og vårsemesteret samlet. I dette budsjettet har vi regnet
med 40 medlemmer. Disse pengene skal bla. brukes til å kjøpe førstehjelpsskrin, samt
arrangering av ulike sosiale aktiviteter.

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. kr 7000
Dette er kostnader knyttet til kurs. Det ble søkt NSI om støtte til livredningskurs i 2018, og
dette fikk vi innvilget. Samtidig hadde vi fått tildelt samme summen, 4000 kr, fra TSI sine
ordinære midler i 2018. Disse ønsker vi å bruke dette året, og vil dermed overføres fra
overskuddet i 2018. De pengene som er satt opp til denne posten er utgifter i forbindelse med
nytt livredningskurs til høsten, samt andre relevante kurs for undergruppen. Dette vil til
sammen utgjøre 4000 kr fra overskuddet i 2018 og 3000 kr budsjettert på inntektene fra 2019.

7703 Utstyr kr 2000
Dette er utgifter knyttet til utstyr for medlemmene våre. Vi ønsker dette året å kjøpe inn et
førstehjelpsskrin å ha tilgjengelig under treningene.

7710 Sosiale arrangementer kr 9000
Dette er kostnader knyttet til sosiale arrangementer for medlemmene våre. Vi ønsker å
arrangere sommer- og juleavslutning dette året, samt diverse mindre sosiale arrangementer.
Under denne posten er det også budsjettert med utgifter i forbindelse med StudExpo og annen
promotering for undergruppen.

7711 Styremøter kr 2500
Dette er utgifter knyttet til styremøter for undergruppen vår. Dette er penger som skal gå til å
bestille inn pizza og lignende når vi har styremøter.

Søknad om ordinære midler
TSI PLASK søker herved om kr 9000 i støtte av ordinære midler for 2019.
Utgift

Beløp

Punkt i fordelingsnøkkelen

Sosiale utgifter

6500

2.2.3

Styremøter

2500

2.2.4

Styremøter
Vi har et styre bestående av 6 stykker og i følge fordelingsnøkkelen pkt. 2.2.4 kan vi søke om
inntil kr 500,- per styremedlem per år. Maksimalt 2500 kr. Dette er penger som skal gå til
pizza og lignende når vi holder styremøter.

Sosiale utgifter
TSI PLASK består per dags dato av 38 medlemmer og i følge fordelingsnøkkelen pkt. 2.2.3
kan vi søke om inntil kr 300 per medlem per år. Maksimalt 6500 kr. Dette er penger som skal
gå til å arrangere en sommer- og en juleavslutning for medlemmene våre.

Utenom de ordinære midlene fra TSI betaler medlemmene våre 200 kr i medlemskontigent,
som undergruppen skal bruke på å kjøpe førstehjelpsutstyr, promotering i forbindelse med
StudExpo til høsten og diverse sosiale aktiviteter etter medlemmenes ønske. Ettersom vi nå
begynner å bli mer etablerte og har flere medlemmer, håper vi på å kunne være med på ulike
dugnader og lignende. Dette for å kunne gjennomføre enda flere aktiviteter.

Søknad om ekstern leie
I 2018 hadde vi følgende treningstider i Stakkevollan svømmehall:
Mandag

2100-2230

Tirsdag

2115-2230

I tillegg til dette har vi inngått en avtale med TSI SURK om at vi kan trene sammen med de i
Alfheim svømmehall lørdager 1600-1800. I 2019 ønsker vi å videreføre tilbudet med tre timer
trening per uke i regi av TSI PLASK. Leie av Stakkevollan svømmehall koster 6250 kr per år
for leie av en bane i en time hver uke. Vi har beregnet at vi hver trening vil ha behov for 3
baner og at vi hver uke ønsker å trene 3 timer. Dette gir en samlet utgift på utleie av hall
på 56 250 kr. Med grunnlag i at Kraft Sportssenter ikke tilbyr trening i basseng, søker vi
dermed om støtte til å kunne trene i et eksternt anlegg.

Til info har vi vært i flere møter med Tromsøbadet i forhold til mulige treningstider der, når
anlegget ferdigstilles. Dette fordi det per dags dato ser ut til at både Stakkevollan svømmehall
og Alfheims svømmehall skal legges ned når det nye bassenget åpner. Vi har til nå fått en
estimert timespris på 400 kr, men utover dette vet vi ikke mer.

Utstyrsliste
TSI PLASK har ikke noe felles utstyr.

TSI Seiling
2018

Årsmelding TSI Seiling
Året som gått har gått väldig bra. Året börja med en lite sämre dock att vi inte åkte till
Frankrike, detta på grund av att folk inte visste om vi skulle få sponsring eller inte. Detta
gjorde att folk hoppa av. Som var synd. Sen segla vi några turseglingar innan regatta säsongen
var igång i maj. Vi fick inte ordnat något upptag av båtarna i våras, därför dök vi under
båtarna i stället. Det gick bra, gjorde att vi kom in först i mål den regatta tisdagen.
Under sommaren användes inte båtarna så mycket. Men sen när höst semestern var igång
igen. Blev det fart. Vi hade infomöte, strandsruddardag med tursegling, nybörjar seglingshelg,
tisdags regatta, shorthand tävlingar och andra helg tävlingar här i byn. Vi var även med på
Bergen Challenge där vi år ställde upp med två båtar detta år. Vi kom på en 4 och 9 plats av 9
båtar. En klar förbättring från året innan. Den 18 okt hade vi vår första årsfest och vi var med
TSF årsfest också.
Kom på tredje plats i TSF tisdags regatta för hela säsongen vår och höst. Som är väldigt kul.
Har ett bra samarbete med TSF, vi är med på deras arrangemang, de på våra och har delat upp
undervisning för nybörjare att de har våren och vi höst träningen.
För att samla in extra pengar har vi ett kontrakt med UIT där vi riggar upp/ned examens
lokalerna på Kraft varje vår och höst.
Det vi sliter med är att de är väldigt många nybörjare, vi har inte lika många erfarna seglare.
Men förhoppningsvis ändras det under tiden. Vi ser att vi även hade 87 medlemmar i höst som
är väldigt kul!!!
Nu tar vi nya tag för år 2019! Och hoppas det blir ännu bättre.
Styre 2018
Navn
Ludwig Herder
Robin Kristoffer Johansen
Per Olav Lundamo
Askild Beith Stephens
Trygve Christian Borgen
Tonje Kvarv Guldvog
Liv Berntsen

Verv
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Epost
ludwigherder@gmail.com
johansenrobin@live.no
p.o.l@hotmail.com
askild@live.com
tctborgen@gmail.com
tonjeguldvog@hotmail.no
liflingeborg@gmail.com

Tlf
98300579
94148997
93424240
98643799
98470678
46869613
47384963

Styre 2019

Navn
Ludwig Herder
Trygve Christian Borgen
Tonje Kvarv Guldvog
Hanna Ås Harbo
Tiril Grytil
Bendik Cheetham Overrein
Liv Berntsen

Verv
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Styremedlem
Båtansvarlig
PR-ansvarlig

Epost
ludwigherder@gmail.com
tctborgen@gmail.com
tonjeguldvog@hotmail.com

Tlf
98300579
98470678
46869613

liflingeborg@gmail.com

47384963

Balanse
Balanserapport 01.01.2018 til 31.12.2018
Kontonr Konto

Inngående
01.01.2018

Endring

Utgående 31.12.2018

1920

SEILING
(15038835863)

11 769,86

39 059,51

50 829,37

Udisponert resultat

11 769,86

39 059,51

50 829,37

Resultatregnskap og budsjett

Noter
Driftsinntekter:
3201 Inntekt, medlemsavgift: 37 innmeldte, 100,- per person i 2018
3202 Inntekt, dugnadsarbeid og andre tjenester: Posten består av dugnadsinntekter fra Grønt
Punkt for strandryddingsprosjekt over 2 år. I tillegg er det inntekter fra snømåking for båter i
Tromsø Havn.
3203 Denne posten var opprinnelig ment som sponsorinntekter i forbindelse med regatta i
Frankrike, men ettersom det ikke ble nok oppslutning rundt å dra, ble turen avlyst.
3220 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet. Denne posten er for dugnadsinntekter for
opp- og nedrigging av eksamenslokaler hos Kraft Sportssenter. Denne ble sendt ut med
faktura via Fiken og havnet derfor som en salgspost.
3440 Spesielt offentlig innskudd for tjeneste: I 2018 inkluderte denne posten alle
tilskuddsmidler fra både TSI.
3900 Annen driftsrelatert inntekt: Posten består av inntekter fra nybegynner-kurs, totalt 9600
kr med en kursavgift på 500kr pr. pers, samt salg av påhengsmotor.

Driftsutgifter:
6490 Annen leiekostnad: Havneavgift for leie av båtplass. Gruppen betaler ikke lenger leie av
båtplass selv, men via TSI HS.
6530 Spesialverktøy: Innkjøp av VHF-radio med VHF-abonnement hos Telenor. VHF ble
mistet på sjøen i starten av året og dermed ble ny kjøpt inn. Utgiftene her er derfor litt høyere
enn det er budsjettert for.
6560 Rekvisita: Innkjøp av nødvendig sikkerhetsutstyr. Vi har ikke hatt behov for fornying
eller mer av dette gjennom 2018.
6590 Annet driftsmateriale: Innkjøp av seilbåt 25.000 kr, målebrev, siste avbetaling på
forsikring til Gjensidige for 2 båter og henger, og diverse annet materiell til båtene. Det er
brukt mindre enn budsjettert ettersom vi ikke har rukket å ta opp båtene for rengjøring
gjennom året. Dette vil gjennomføres våren 2019.

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr: Verkstedregning for påhengsmotor på kr 2981,-.
6940 Porto: Utgift til frimerker til eventuell post. Ingen utgifter forbundet med dette året
2018.
7199 Annen kostnadsgodtgjørelse reise, diett, bil o.l: Utgifter dekket av TSI Seiling i
forbindelse med reise og deltakelse i Studentmesterskapet i seiling 2018 i Bergen. TSI Seiling
dekket 500,- av reisekostnadene for hver av totalt 6 deltakere fra foreningen. I tillegg ligger
drivstoffskostnader og taxi under Studentmesterskapet i seiling 2018 i Bergen. Her skulle i
utgangspunktet også en del av utgiftene ved Frankriketur dekkes, men den ble avlyst.
7329 Annen reklamekostnad: Utgifter i forbindelse med stand på StudExpo 2018.
7710 Sosiale arrangementer: Innkjøp av mat og drikke til sosiale arrangementer i regi av TSI
Seiling. Dette inkluderer blant annet leie av klubblokaler på Løkta i forbindelse med årsfest
for TSI Seiling og alle medlemmer. Dette kom på en sum av 5500 kr.
Resultat: Kontobeholdning 01.01.2018. Dette beløpet er hovedsakelig satt av til erstatning av
defekt påhengsmotor, innkjøp av nye seil, opptak av begge båter og nye skjøter.

Kommentar til budsjettet
Driftinntekter:
3201 Inntekt, medlemsavgift: Verving av nye medlemmer i 2019.
3202 Inntekt, dugnadsarbeid: Her skal alle inntekter fra dugnadsarbeid føres, med unntak av
opp- og nedrigging av ekstamenslokaler på Kraft.
3203 Inntekt, sponsor: Sponsede midler til eventuelle større reiseplaner, eller større innkjøp.
Denne posten er det ikke planlagt å benytte i 2019.
3440 Salgsinntekt tjenester, utenfor avgiftsområdet: Ny post i 2018/19. Denne posten brukes
til dugnadsarbeid der det sendes ut faktura via fiken.
3440 Spesielt offentlig innskudd for tjeneste: Herunder kommer tilskudd i form av ordinæreog ekstraordinære midler, samt reisetilskudd og annen støtte.
Driftsutgifter:
6490 Annen leiekostnad: Post fjernes i 2019.

6530 Spesialverktøy: Denne posten inkluderer . Denne posten inkluderer også den årlige
prisen på VHF-abonnement på kr 800-900.
6560 Rekvisita: Annet utstyr, deriblant t-skjorter med TSI Seiling logo og noe tøy som kan
brukes av medlemmer under regatta.
6575 Verneutstyr: Gruppen har nok flytevester til sine medlemmer og utgiftene her er med det
satt til 0,6590 Annet driftsmateriale: Under denne posten kommer kjøp av ny påhengsmotor, nye seil,
nye skjøter, og diverse annet utstyr. I tillegg kommer opplag av seilbåt i 1-2 dager denne
våren for vedlikehold av skrog. Prisen på dette er omtrent kr 6000 pr. båt (12.000 totalt)
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr: Reparasjonskostnader på båtmotorer og annet utstyr.
Kr 2000 er satt av til kjøp av vaskemidler, bunnstoff og annet nødvendig vedlikehold.
6940 Porto: Utgift til forsendelse av post, f eks reisedokumenter til støttesøknader.
7199 Annen kostnadsgodtgjørelse reise, diett, bil o.l: Det planlegges å delta i
studentmesterskap i seiling og andre regionale regattaer, og posten dekker deler av
reiseutgifter, samt drivstoffutgifter til båtene
7329 Annen reklamekostnad: Utgifter i forbindelse med synliggjøring, f eks stand på
StudExpo. Det skal kjøpes inn banner og trolig en TSI Seiling logo til skroget på seilbåtene.
7710 Sosiale arrangementer: Innkjøp av mat og drikke til årsmøte og sosiale arrangementer i
regi av TSI Seiling. Herunder settes det også av penger til ny årsfest ved Løkta, med en
leiepris på ca. 5000 kr.

Søknad om ordinære midler
TSI Seiling søker herved om kr 35 200 i støtte av ordinære midler for 2019.
TSI Seiling har i løpet av 2019 hatt svært stor pågang. Interessen for å seile har vært større
enn forventet og vi har hatt en enorm medlemsvekst.
I løpet av året 2019 skal vi ha fokus på å øke kapasiteten på sjøen samt ha flere sosiale tiltak
på land som medlemskvelder med egne tema som kappseilingsregler. Det vil også bli
arrangert et nybegynnerkurs som var stor suksess i fjor. For å få flere med på sjøen er vi også

nødt til å erstatte vår nåværende motor. Budsjettert utgift for denne vil ligge på omtrent 10000
kr.
Båtene i seg selv behøver i all nødvendighet også en tur på land nå på våren for diverse
vedlikehold av undervannsskroget. Opptak med kran, leie av område på land samt utstyr vil
komme på omtrent 12000kr.
Den eldste av båtene kunne trengt både nye seil og skjøter og dette er budsjettert til rundt
25.000 kr totalt.
Foreningen skal fortsette med deltagelse på tirsdagsregatta i Tromsø, i tillegg til SM i seiling
til høsten. Likt som i fjor vil denne kostnaden ligge på ca. 10.000 kr for ett lag på 4 personer.
Vi som forening håper å kunne dekke minst halvparten av alle opphold- og reiseutgifter i
forbindelse med konkurranser for våre deltakere i 2018.
Vi ønsker også å arrangere turseiling, med fokus på opplæring hver torsdag i seilsesongen.
Dette for å minke trykket på tirsdagsregattaer og kunne gi et lavterskeltilbud til våre
medlemmer.
Økonomisk sett starter vi året med et godt utgangspunkt. Vi har økonomi til å investere i ny
motor samt utstyr som behøves for å delta på distriktsregatta, samt dra på lokale turer. Vi
ønsker å fortsette som før med å ta dugnadsoppdrag og utføre diverse småjobber som kan gi
litt inntekt. Nybegynnerkurs er også en inntektskilde vil ønsker å bevare gjennom 2019.

Semesterplan:
21.02 - Filmvisning (Adrift eller Vaiana)
Februar - Teorikveld før båtførerprøven
Mars - Båtførerprøven arrangert av Tekna Student UiT
12.03 - HMS
02.04 - Regattateori
03.-05.05 - Opptak og dugnad på båtene
19.05 - Ryddetur

06.05 - Sesongstart på tirsdager
08.05 - Turseiling på torsdager i mai (inkluderer TSF)
Mai - Seilkurs med TSF

Utstyrsliste
Hva
Seilbåt, Skipjack 22 fot
Seilbåt, Beneteau
Påhengsmotor
Gummibåt, Zodiac
Flytevester
Brannslukningsapparat
12V lader

Antall
1
1
2
1
8
1
1

Årsberetning 2018/19

TSI Sportfiske

2019

Styrets sammensetning
Leder: Jørgen bakkehaug
Nestleder: Daniel Hanen
Økonomiansvarlig: Rune Jensen

Styrets arbeid
Styremøter
Det er avhold 3 styremøter første i mars 2018 og siste i januar 2019
Spesielle oppgaver
Oppgaver som vi har brukt tid på i år, er å få planlagt og gjennomført en del turen sommeren
2018, etter sommeren ble det mindre og mindre aktivitet da både nestleder og
økonomiansvarlig i klubben ikke hadde tid til å drive klubben, dette gjorde at veldig mye av
ansvaret ble lagt over på leder. I en felles avgjørelse ble vi enig om at vi ikke hadde tid til å
drive TSI sportfiske lengere, og all aktivitet stoppet rundt september 2018.

Aktivitet
Vi startet aktivitet i klubben med å gå i 17mai tog lamme TSI klubben for å promotere
sportsfiske, etter dette har vi hatt totalt tre fisketurer for medlemmene våre. I juni var vi en
helg i Senja der vi var totalt seks stykker. I juli arragsjerte vi en tur til Målselv hvor vi fisket
laks, i august hadde vi en ny tur til Målselv.

Vurdering av aktivitet i forhold til mål
Vi har ikke klart å nå målene våre, vi hadde mål om å klare å drive klubben hele året, men alt
fra kurs til fisketurer. Vi drev en periode med rekrutering og fikk inn rundt 30 stykk som
ønsket å være medlem i klubben, men på grunn av manglende aktivitet så klarte vi ikke holde
på antallet og vi ende opp med 11 stykker som var til en vis grad aktiv.
Økonomi
Vår økonomi har vert god, det er en del penger som ennå er utestående, men disse kommer
inn i løpet av februar som er egenandeler for turer i sommer samt medlemsavgift, vi har vert
dårlig å følge dette opp, men som nevnt tidligere har det vert lite til ingen aktivitet i gruppa de
siste 6måndene. Vår økonomiansvarlig har heller ikke hatt helt oversikt og vert vanskelig å
forholde seg til da han fikk ny jobb å måtte flytte fra Tromsø i lengere perioder.

Medlemstall 11

0-5 år

6-12 år

Kvinner
Menn
Totalt

13-19 år

20-25 år
3
4

26 år og
eldre
4

Totalt
3
8
11

Styret beretning:
Styret i TSI-sportfiske ønsker ikke å fortsette å drive klubben, og ønsker derfor å legge ned
hele TSI sportfiske.
Grunnen til at vi gjør det er som nevnt at flere av nøkkelpersonene i klubben ikke har
mulighet å være med å drive, det har gjort at veldig mye har havnet på en person. Vi har ikke
per i dag kapasitet å drive klubben lengere.
MVH Jørgen bakkehaug Leder sportfiske.

!

TSI Styrkeløft
2018

Årsmelding TSI Styrkeløft
Medlemstallet til TSI Styrkeløft er per januar 2019 49 medlemmer.

Klubben vokser og utvikler seg jevnt år for år, og under trekkes hovedlinjene av vår mest
sentrale aktivitet for 2018 frem:

03.02.18 Arrangerte regionsmesterskap for Troms og Finnmark styrkeløftregion i styrkeløft
utstyrsfritt, med påfølgende bankett på The Edge. 33 løftere fra fylkene deltok og hele
arrangementet fikk overveldende positiv respons fra alle involverte og publikum.

26.04.18 Deltok på NM i Styrkeløft utstyrsfritt for ungdom, junior og veteran med 1 løfter.
Merk at juniorkategorien i styrkeløft gjelder fra og med året man fyller 19, til og med året
man fyller 23 (mao en betydelig andel studenter klassifiserer som junior i styrkeløft).

19.05.18 Arrangerte åpent stevne for løftere fra hele regionen m/påfølgende sosialt/fest på
kvelden.

27.06.18 Arrangerte åpent stevne for løftere fra hele regionen m/påfølgende sosialt/fest på
kvelden. Kvalifiserte 2 løftere til NM i styrkeløft m/utstyr.

17.08.18 Deltok på StudEXPO m/stand og flere medlemmer, noe som bidro til rekruttering av
flere nye medlemmer.

17.08.18 Deltok på NM i Styrkeløft m/utstyr med 1 løfter (2 kvalifiserte, men 1 måtte stå over
pga skade).

22.08.18 Arrangerte TSI Styrkeløft Grilling og løfting i Bukta i sammenheng med DebutUka.
I år som i fjor var arrangementet en stor suksess, og vi knyttet til oss flere nye medlemmer.

25.08.18 Deltok på stevne hos Alta AK med 2 løftere.

13.09.18 Studentlivskvelden 2018. Klubben deltok med 10-15 medlemmer og underholdt med
tunge løft på hovedscenen på Driv hele kvelden for alle som var der. God reklame for
idretten, samt godt bidrag til vår rekruttering av nye medlemmer.

15.09.18 “Bli kjent fest” for alle nye og gamle medlemmer av klubben (nøye planlagt i
etterkant av alle rekrutteringstiltakene våre ila semesterstarten).

05.10.18 Deltok på NM i Styrkeløft utstyrsfritt med 3 løftere (4 kvalifiserte, men 1 måtte stå
over pga skade). Arrangerte også flere sosiale arrangementer hvor medlemmene som var
hjemme samlet seg og fulgte med på stream av løfterne på NM.

10.11.18 Regionsstevne for Troms og Finnmark styrkeløftregion i styrkeløft utstyrsfritt, med
påfølgende bankett på The Edge. 12 løftere fra fylkene deltok og arrangementet ble en
suksessfull oppfølger til RM’et vi avholdt på våren.

01.12.18 Nybegynnerstevne for alle som var interessert i å begynne å konkurrere i styrkeløft,
med påfølgende sosialt/fest (juleavslutning) på kvelden.

TSI Styrkeløft har fortsatt veksten og fremgangen vi har hatt i mange år siden opprettelse, og
vi er stolte av hva vi har fått til. For 2019 håper vi at denne positive utviklingen fortsetter, og
en av tiltakene våre ifb dette er en større endring av styresammensetningen vår.

Styre 2018
Leder: Maximillian Hansen
Nestleder: Ane Jensen
Kasserer: Andreas Gjøstøl
Styremedlem: Anna Emilie Engebretsen
Styremedlem: Martin Stenersen
Styremedlem: Hannah Noste

Styre 2019
Leder: Anna Emilie Engebretsen
Nestleder: Hannah Sire Kristoffersen Noste
Kasserer: Rasmus Oliver Hopen
Styremedlem: Martin Stenersen
Styremedlem: David Klausen
Styremedlem: Nicoline Giller
Vara: Maximillian Hansen
Vara: Ane Karoline Slettbakk Jensen

Balanse
Saldobalanse 01.01.2018 til 31.12.2018
Kontonr. Konto

Inngående 01.01.2018

1920 Brukskonto
2030 Annen innskutt egenkapital

Endring

Utgående 31.12.2018

22 312,06

4 820,58

27 132,64

- 15 908,23

0,00

- 15 908,23

Resultatregnskap og budsjett
Driftsinntekter

Resultatregnskap
2018
1 335,00
3 780,00
44 093,00

Budsjett
2018
33 000,00
5 000,00
101 900,00

Budsjett
2019
1 335,00
5 000,00
72 500,00

3100
3101
3121

Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri
Medlemskontingent
Egenandel stevne

3440

0,00

8 000,00

7 000,00

3444

Spesielt offentlig tilskudd for
tjeneste
Tilskudd fra hovedstyret

66 198,00

87 180,00

51 200,00

3900

Annen driftsrelatert inntekt

13 860,00

27 720,00

6 000,00

Sum driftsinntekter

129 266,00

56 294,00

143 035,00

Driftsutgifter

Resultatregnskap
2018
- 27 426,00
- 11 340,00

Budsjett
2018
- 96 000,00
0,00

Budsjett
2019
68 000,00
0,00

- 26 300,00

20 500,00

7140
7199

Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
Annen kostnadsgodtgjørelse reise,
diett, bil o.l.

7410

Kontingent, ikke fradragsberettiget

- 19 150,00

7560

Servicekostnad

- 6 000,00

7700

Sosiale arrangementer

- 5 597,60

- 20 000,00

5 600,00

7701

Innkjøp av utstyr

- 3 106,74

- 60 000,00

10 000,00

7999

Arrangere lokale stevner

- 51 843,50

- 58 000,00

35 000,00

7711

Styremøter

- 2 500,00

2 500,00

0,00

0,00

5 000,00

Sum driftsutgifter

- 124 463,84

- 57 623,50

146 600,00

Driftsresultat

Budsjett
2018
0,00

Budsjett
2019

Driftsresultat

Resultatregnskap
2018
4 802,16

Finansinntekt og finanskostnad,
ekstraordinære poster

Resultatregnskap
2018

Budsjett
2018

Budsjett
2019

8051

Renteinntekt bankinnskudd

18,42

0,00

Sum finansinntekt og finanskostnad,
ekstraordinære poster

18,42

0,00

Resultat

Resultatregnskap
2018
4 820,58

Resultat

Budsjett
2018
0,00

Budsjett
2019

Noter
Noter til balansen
1920 TSI Styrkeløft (15032155240)

kr 27 132,64

Dette er brukskontoen til TSI Styrkeløft. Mer kostnadseffektiv drift, uforutsette inntekter og
noen utestående utbetalinger i 2018 gjør at vi har mer igjen enn planlagt på kontoen ved
årsslutt. En stor del av budsjettet i fjor var rettet mot reising i forbindelse med NM, og her har
vi brukt betydelig mindre enn budsjettert. Dette skyldes i stor grad rimeligere reise- og
bokostnader enn planlagt, i tillegg til færre reiser enn planlagt. En annen stor utgiftspost var
arrangering av Regionmesterskap i Styrkeløft. I etterkant av arrangementet fikk vi støtte fra
Styrkeløftregionen, noe som medførte at våre kostnader ble betydelig lavere enn budsjettert.
Avslutningsvis gjenstår det noen utbetalinger reisestøtte for 2018 samt betaling for leie av
lokale til juleavslutning, som ikke kostnadsføres før 2019.
Noter til resultatregnskapet
Regnskapet til TSI Styrkeløft er betydelig mer oversiktlig i år enn det var i fjor. På tross av
dette er det fortsatt forbedringspotensial når det gjelder å tydeliggjøre hva hver enkelt post
innebærer. Vi vil fortsette dette arbeidet i 2019, og satser på å dele opp flere av postene i
budsjettet i flere, mer detaljerte poster som gir et mer korrekt bilde av nøyaktig hvor og hva
pengene går til og kommer fra.
3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri

kr 1 335

Denne summen er inntekt fra kiosksalg vi har hatt på stevner klubben har arrangert i løpet av
2018.
3101 Medlemskontigent

kr 3 780

Dette er summen av innhentet medlemskontingent samt betaling for klær i 2018. Flere
medlemmer som har vært med i 2018 etterbetaler medlemskontingent for 2018 nå i januar
2019, og denne summen vil således være høyere enn det som reflekteres i dette regnskapet.
3121 Egenandel stevne

kr 44 093

Her er innbetalinger for påmelding til stevner vi har arrangert, lisens for konkurrerende
utøvere, samt egenandel reisekostnader for utøvere og støtteapparat til konkurranse (50% av
reisekostnaden refunderes av klubben).

3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste

kr 0

Dette er tilskudd fra NSI øremerket trenerkurs. I 2018 har vi totalt brukt 6000 på kursavgifter
til trenerkurs (se konto 7560), hvorav 4000 er penger vi hadde igjen fra tildeling fra NSI i
2017. Vi vil nå i 2019 søke om å få dekt de siste 2000 vi hadde i 2018.
3444 Tilskudd fra hovedstyret

kr 66 198

Støtte fra TSI hovedstyret.
3900 Annen driftsrelatert inntekt kr 13 860
Tilskudd fra regionen for å arrangere Regionmesterskap i Styrkeløft.
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig

kr 27 426

Reisekostnader til NM for utøvere og støtteapparat. Dette er 100% av reisekostnaden, mens
medlemmene har refundert 50% som egenandel. Som nevnt innledningsvis er denne kontoen
betydelig lavere enn budsjettert grunnet lavere kostnader enn planlagt. En av reisene som er
ført på denne kontoen bør delvis sees i sammenheng med konto 7199 ettersom den var en
kombinert reise til konkurranse og trenerkurs, men har blitt ført i sin helhet på konto 7199.
7199 Annen kostnadsgodtgjørelse reise, diett, bil o.l.

kr 11 340

Reisekostnader for trenere til trenerkurs i regi av NSF. Klubben dekker 100% av utgiftene
trenerne har i forbindelse med transport til trenerkurs.
7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget

kr 19 150

Påmelding til forskjellige NM samt lisens for konkurrerende utøvere. Denne summen dekkes
100% av medlemmene selv.
7560 Servicekostnad

kr 6 000

Kursavgifter til trenerkurs i regi av NSF
7700 Sosiale arrangementer

kr 5 597,60

Kostnader i forbindelse med grilling i Bukta i Debutuka, «bli kjent-fest», juleavslutning samt
forskjellige rekrutteringstiltak. Vi har operert med en egenandel på juleavslutningen for å
sikre fornuftig drift.
7701 Innkjøp av utstyr

kr 3 106,74

Vi har kjøpt inn t-skjorter samt logo til påtrykk av hettegenser. Noe av dette er allerede solgt
videre til medlemmer, mens resten fortsatt er på lager. Medlemmene betaler 100% av
kostnaden selv.
7999 Arrangere lokale stevner

kr 51 843,50

Kostnader ved å arrangere stevner. Dette inkludere både Regionmesterskap og mer
«ordinære» stevner.
7711 Styremøter

kr 0

Vi har i 2018 ikke hatt bevertning på styremøter.

Kommentar til budsjettet
3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri

kr 1 335

Her er det budsjettert med inntekter fra kiosksalg på stevner vi arrangerer
3101 Medlemskontingent

kr 5 000

Denne posten vil deles inn i to poster, til forskjell fra årets regnskap. Det vil være en post for
medlemskontingent samt en for klær.

3121 Egenandel stevne

kr 72 500

Denne posten vil deles inn i 4 forskjellige poster
-

-

Påmeldingsavgift på RM vi arrangerer (deltakere betaler 100%) kr 23 000
! Vi regner med en påmeldingsavgift på 200 kr for stevne og 300 kr for bankett.
Vi planlegger med 40 deltakere på stevnet og 50 på banketten
Egenandel reisekostnad for våre utøvere som reiser på NM (utøver betaler 50% i
egenandel) kr 34 000
Lisens (medlem betaler 100%) kr 11 000
Påmeldingsavgift stevner våre utøvere reiser på (medlem betaler 100%) kr 7 500

3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste

kr 7 000

Vi budsjetterer med å sende 5 trenere på kurs, hvorav hvert kurs koster 1000 kr i kursavgift.
NSF dekker påmeldingsavgiften 100%, noe som gir en inntekt på 5 000. De resterende 2 000 i
budsjetter er brukt på trenerkurs i 2018, uten at det har blitt søkt om midler fra NSF. Dette vil
søkes om i ettertid
3444 Tilskudd fra hovedstyret

kr 51 200

3900 Annen driftsrelatert inntekt kr 6 000
Budsjetterer med 6 000 kr fra Styrkeløftregionen til støtte for å arrangere Regionmesterskap.

7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig

kr 68 000

Vi budsjetterer med totalt 17 reiser i forbindelse med stevner i løpet av 2019. Dette er 100%
av kostnaden ved reiser, hvorav medlemmene skal betale 50% i egenandel (dette ligger under
3121)

7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget

kr 20 500

Denne kontoen vil i regnskapet for 2019 deles inn i: påmeldingsavgift til stevner utøverne
reiser på, og lisens for utøverne. Påmeldingsavgift til stevner samt lisens dekkes 100% av
utøveren selv.
Per nå er det totalt 11 utøvere i klubben som planlegger å konkurrere i 2019, noe som
medfører en lisenskostnad på 11 000 (utøver dekker 100%)
Påmeldingsavgiften til stevner er gjennomsnittlig på 750 kr, og vi planlegger at våre utøvere
skal gjennomføre 14 konkurranser i løpet av 2019. Kostnad for påmeldingsavgift blir dermed
7 500 (utøver dekker 100%)

7560 Servicekostnad

kr 5 000

Påmeldingsavgift trenerkurs i regi av Norges Styrkeløftforbund. Vi planlegger å sende 5
trenere på trenerkurs i løpet av 2019 (klubben dekker 100%)
7700 Sosiale arrangementer

kr 5 600

Her ligger kostnader knyttet til sosiale arrangementer i regi av TSI Styrkeløft. Dette vil blant
annet være arrangement i Debutuka, tiltak for å inkludere nye medlemmer,
sommeravslutning, og juleavslutning.
7701 Innkjøp av utstyr

kr 10 000

Søker om 3 100 til innkjøp av fellesutstyr tilgjengelig for alle klubbens medlemmer.
7999 Arrangere lokale stevner

kr 35 000

Kostnader til å arrangere ett Regionmesterskap, samt lokale stevner. Lokale stevner vil både
inkludere «nybegynnerstevner» med lav terskel for deltakelse og kvalifiseringsstevner til
diverse NM. Vi planlegger å arrangere like mange stevner som i 2018, men kun ett
Regionmesterskap – mot fjorårets to planlagte. RM innebærer betydelig høyere kostnader enn
ordinære stevner, og derfor er denne posten betydelig lavere enn i fjor.
7711 Styremøter

kr 2 500

Dette vil gå til utgifter i forbindelse med styremøter for 2019.

Søknad om ordinære midler
TSI Styrkeløft søker herved om kr 51 200 i støtte av ordinære midler for 2019.
Reisekostnader
Støtte til nasjonale mesterskap (SM, NM og lignende) dekkes normalt med inntil 50% av
kostnader ved reise. Vi regner en totalutgift per enkeltreise på kr 4 000, hvorav reisende
dekker 50%. I 2019 planlegger vi 17 enkeltreiser (løftere og lagledere) til totalt tre
mesterskap, som tilsier en total utgift på kr 68 000, hvorav vi søker om kr 34 000 i støtte fra
HS.

Støtte til sosiale utgifter
TSI Styrkeløft planlegger å holde flere sosiale arrangementer i løpet av året som kommer. Vi
har økt aktiviteten betraktelig i året som har gått, og har planer om å fortsette denne trenden i
2019. Etter tidligere års suksess med Løfting og Grilling i Bukta vil vi fortsette i år. Ellers vil
vi bruke penger på sommer- og juleavslutning og velkomstarrangermenter for nye
medlemmer. Vi søker om 5 600 kr til å dekke dette.

Arrangere lokale stevner
Vi regner med en totalutgift på å arrangere stevner på 35 000.
Kostnader til å arrangere Regionmesterskap, samt lokale stevner. Lokale stevner vil både
inkludere «nybegynnerstevner» med lav terskel for deltakelse og kvalifiseringsstevner til
diverse NM. Hovedtyngden av kostnadene her er knyttet til RM, hvor vi regner med kr 30 000
i utgifter. Av den totale posten dekkes kr 23 000 inn fra påmeldingsavgifter, ref post 3121, og
vi sitter igjen med en kostnad på 12 000. Vi planlegger å søke Styrkeløftregionen om å dekke
halvparten av dette, 6 000, mens vi søker HS om de resterende 6 000.

Innkjøp av utstyr
Vi planlegger å kjøpe inn en del utstyr til felles bruk, som skal senke terskelen for nye
utøvere. Dette vil blant annet være knebøydrakter, benkskjorter, klosser til ulik utstyrstrening,
talkum, kalk og kjettinger. Vi planlegger å bruke totalt kr 10 000 på utstyr i 2019, hvorav vi
søker HS om 3 100 kr. Resten skal dekkes av egne midler.

Støtte til styremøteutgifter
TSI Styrkeløft ønsker å søke om 2500kr til styremøteutgifter. I 2019 vil styret bestå av 8
medlemmer, hvorav 2 er vara.

Oppsummert
Søknadssummen utgjør ca. 35% av totalt budsjetterte kostnader, og søknadssummen knyttet
til reisekostnader utgjør 50% av totale reisekostnader for 2019. Søknaden er derfor innenfor
rammene i fordelingsnøkkelen.
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TSI SURK
2018

Medlemstall
TSI SURK var 49 medlemmer i 2018, hvorav 28 studenter.

Treninger
Vi hadde 2018 følgende treningstider på Alfheim svømmehall: Mandag og onsdag 21002230, fredag 2000-2200 og lørdag 1600-1800.
Mandag og onsdagstreninger har Kristine Nergaard fungert som hovedtrener. Vårsemesteret
var det mellom 10-18 deltakere. I høstsemester har dette økt til 15-20 deltakere.
Fredagstreningene har blitt brukt til ungdomstreninger som tidligere år i samarbeid med
svømmeklubbene i byen. Ca. 40 ungdommer i alderen 10-18 år har besøkt treningene, hvor ca
halvparten av disse er regelmessig på trening. Steinar Eilertsen har fungert som hovedtrener
på disse treningene, med god hjelp av alle rutinerte spillere som har vært på disse treningene.
Lørdagene brukes hovedsakelig til svømmetrening og teknikk. Siden høsten 2018 har TSI
PLASK hatt 2-3 baner i bassenget sammen med oss.

Seriespill
Vårsemesteret: Herrelaget deltok i begge cupene, endte på åttendeplass i norgesserien.
Damelaget deltok i begge cupene og NM, og vi gratulerer damene med en 3.plass i
Norgesserien og 3.plass i Norsk mesterskap som ble avholdt i Ålesund.
Høstsemesteret: Herrelaget deltok i begge cupene og ligger på åttendeplass i Norgesserien.
Damelaget deltok i begge cupene, har tatt med seg to tredjeplasser og ligger på tredjeplass i
Norgesserien.

Studentlekene i Tromsø
I 2018 arrangerte TSI studentlekene i Tromsø og nok en gang var UV-rugby en del av
arrangementet. BSI Boblen og NTNU DG kom til Tromsø for å være med. Det ble en
spennende turnering, hvor BSI Boblen stakk av med seieren, mens vi tok en hederlig
andreplass. Det ble et sosialt og artig arrangement for alle klubbene som deltok.

Solomeritter 2018:
Vi gratulerer Kathrine Rasch Moyo, Siri Korsbrekke og Kristine Nergaard med gull i Nordisk
mesterskap som ble avholdt i februar i Katrineholm, Sverige.

Rekruttering/profilering
Både i vår- og høstsemesteret var vi som vanlig på StudExpo, alltid fint å kunne fortelle om
vår litt ukjente idrett til nye og interesserte studenter. I bassenget startet vi høstsemesteret med
badeballturnering for alle studenter som en del av aktivitetstilbudet i DebutUka. Det var
rekordmange deltakere med 6 lag og 34 deltakere pluss arrangører og tilskuere. Noen av disse
klarte vi å få med på nybegynneropplæring i undervannsrugby gjennom høsten.
Nybegynnerne har vist store fremskritt og kan kalle seg for skikkelige
undervannsrugbyspillere nå.
Fjorårets ambisjoner om å rekruttere flere juniorer har blitt fulgt opp, og vi har fått en fin base
med juniorer på alle fredagstreningene.
September ble Joel Burman utdannet til CMAS* fridykkerinstruktør.

Sosiale samlinger
Årsmøte og årsfest i januar ble en trivelig kveld med svært god mat. Tradisjonelt sett er dette
årets største happening, men i år feiret vi 30 års jubileum siste helga i oktober som ble en flott
markering. Alle, gamle som nye, SURKere ble invitert til en jubileumshelg med kaker og
trening fredag. Turnering (med lag delt ut fra alder, heldigvis uten noen større skader) lørdag
etterfulgt av en skikkelig markering med over 60 deltakere i alderen 10-60+. Der hadde
jubileumsansvarlig Steinar med gode hjelpere stelt i stand en flott feiring med fantastisk mat,
det ble holdt taler og det var god stemning.

Styre 2018
Leder: Kristine Nergaard
Nestleder: Steinar Eilertsen
Kasserer: Tom Ivar Dahl
Styremedlemmer: Joel Burman, Regine Møkleby
Varamedlem: Raimon Henriksen

Styre 2019
Leder: Kristine (kristinenergaard_92@hotmail.com)
Nestleder: Harald Uhre (huhr@online.no)
Kasserer: Joel Burman (burmanjoel@gmail.com)
Styremedlem: Jon Marius Aareskjold (jonmarius@mac.com) og Tom Ivar Dahl
(tmar666@gmail.com)
Varamedlem: Raimon Henriksen (raimhenr@gmail.com) og Steinar Eilertsen
(steinareilert@gmail.com)
Valgkommité: Ida Dahl-Hansen

Balanse
Saldobalanse 01.01.2018 til 31.12.2018
Kont
onr
Konto
1520

Kortsiktige fordringer

1901

Kontanter, NOK

1920

Hovedkonto
(15032084165)

2050

Annen egenkapital

2300

Konvertible lån

Inngående
01.01.2018

Utgående
31.12.2018

Endring

4 696,57

3 685,00

8 381,57

0,00

1 600,00

1 600,00

2 678,59

4 475,01

7 153,60

- 6 639,16

- 4 885,01

- 11 524,17

- 736,00

- 4 875,00

- 5 611,00

Resultatregnskap og budsjett

Driftsinntekter
3111 Salg Utstyr
3144 Egenandeler Treningssamlinger
3444 Tilskudd fra Hovedstyret
3445 Ekstraordinære midler
3903 Inntekter dugnad
3920 Salgsinntekter, Medlemskap
3930 Salgsinntekter, Treningsavgift
3940 Egenandel seriespill A-lag, damelag
3941 Egenandel SM/NM
3942 Egenandel andre turneringer
Sum driftsinntekter

Resultat 2018 Budsjett 2018 Budsjett 2019
5 938,52
8 409,00
0
0,00
0,00
9000
97 819,70
77 467,50
94967,5
10 535,00
10 802,00
0
5 000,00
22 012,00
5000
9 800,00
10 185,32
14000
11 700,00
8 400,00
18000
66 041,50
51 600,00
70600
14 519,50
12 650,00
0
9 320,00
0,00
10800
230 674,22
201 525,82
222367,5

Driftsutgifter
5960 Gaver til ansatte
6800 Kontorrekvisita
6860 Møter, kurs, oppdateringer mv.
7030 Innkjøp utstyr
Reisekostnader, seriespill ol. A-lag,
7141 damelag
7142 Kostnader SM/NM
7143 Kostnader andre turneringer
7144 Kostander treningssamlinger
7310 Kostnader sosiale arrangementer
7500 Forsikringspremie
7611 Kostnader påmelding seriespill
7612 Kostnader påmelding NM
7613 Kostnader andre klubbkontingenter
Sum driftsutgifter

Resultat 2018 Budsjett 2018 Budsjett 2019
0,00
- 612,00
0
- 815,00
- 382,00
-985,5
0,00
0,00
-1000
- 33 153,08
- 8 653,43
-6906

Driftsresultat
Driftsresultat

Resultat 2018 Budsjett 2018 Budsjett 2019
4 874,41
- 9 197,46
0

Finansinntekt og finanskostnad,
ekstraordinære poster
8040 Renteinntekt, skattefri
Sum finansinntekt og finanskostnad,
ekstraordinære poster
Resultat
Resultat

Forrige
Resultat 2018 periode
Budsjett 2019
10,60
22,61
0

- 142 956,62
- 14 519,50
- 2 421,20
0,00
- 7 738,41
- 3 381,00
- 15 000,00
- 2 500,00
- 3 315,00
- 225 799,81

- 142 689,85
- 28 542,00
0,00
0,00
- 725,00
- 2 535,00
- 20 684,00
- 2 000,00
- 3 900,00
- 210 723,28

-152065
0
-18897
-9000
-3000
-3543
-22421
0
-4550
-222367,5

10,60
22,61
Resultat 2018 Budsjett 2018 Budsjett 2019
4 885,01
- 9 174,85
0

Noter
Salgsinntekter medlem (3920) for innbetaling av kontingent har minket fra fjoråret med 2

medlemmer. Salgsinntekter treningsavgift (3930) for innbetaling av treningsavgift har økt
noe fra fjoråret, dette skyldes til dels at treningsavgift ble økt med kr 100 per semester
i 2018 og at det er noen få flere ikke studenter som er blitt medlem.
Reisekostnader seriespill (7141) ble på kr 142956.-, en økning på kr 266 fra

fjoråret. Dette viser at vi har holdt omtrent samme aktivitetsnivå i 2018 som 2017.
Kasserer har ellers forhåndsbestilt sportsbilletter for å få ned totalkostnaden på
reisekostnadene.
Inntekter dugnad (3903) er bare på kr 5000,- i 2018 mot kr 22012,- i 2017. Vi

budsjetterte med kr 16477,- for dugnader i 2018. Inntekter på dugnad burde vært
større, dette må så kompenseres med større inntekter på medlemskap og egenandeler.
Egenandeler seriespill (3940) har økt med kr 14441,5- fra 2017.
Kostnader SM/NM (7142) er reiseutgifter damelaget hadde på deltagelse ved NM i Ålesund.
Kostnader andre turneringer (7143) er utgifter vi hadde med godteripremie som vi delte ut
etter badeballturnering som vi holdte under debut uka, samt reiseforskudd for utlegg flybillett
til SL Trondheim.
Egenandel SM/NM (3941) er lik totalbeløpet som kom inn av reiseutgifter for deltagelse ved
NM i Ålsesund. Det ble vedtatt av styret å ikke søke om ekstraordinære midler til NM.
Innkjøp utstyr (7030) var budsjettert med så lite som kr 6600 i 2018 ettersom vi alltid har
behov for vannpolohetter og hvite badedrakter til spillerne våre. Vi endte opp med å bruke
hele kr 33153,-. Dette skyldes at søkte om ekstraordinære midler for å kjøpe utstyr for å
erstatte mye av det slitte fellesutstyret vi har til utlån, noe vi fikk innvilget. Dette er i all
hovedsak masker, snorkler og svømmeføtter. Noe mindre utstyr ble også kjøpt i tillegg til det
vi fikk gjennom ekstraordinære ettersom mye av inntekter på egenandeler kom på slutten av
året. Det har også blitt kjøpt inn diverse små ting for å vedlikeholde gammelt utstyr, blant
annet epoksy lim og borrelåsbånd. Dette er innkjøp vi ikke skal ha fortjeneste på.

Kostnader påmelding seriespill (7611). Vi har deltatt med dame og herrelag på alle fire cuper
i 2018. Påmeldingen var kr 2500,- per lag. Påmeldingen kr 5000,- for cup i Januar i 2018
havnet på årsregnskapet for 2017.
Utgifter til sosiale arrangementer (7310) har nærmest tidoblet seg fra fjoråret. Dette skyldes
av at vi feiret 30 års jubileum. Det var et arrangement hvor vi hadde en liten to dagers cup
etterfulgt av middag/bankett siste dagen. Det ble brukt penger på mat og drikke, hvorav alle
deltakere måte betale kr 200 i egenandel.
Egenandeler andre turneringer (3942) er egenandeler for 30 årsjubileum pluss eventuell
betaling for ekstra drikke.
Møter, kurs, oppdateringer mv. (6860) var budsjettert med kr 4000 i 2018. Dette er inkludert
kostnader styremøter og for reiseutgifter dersom vi deltar på dykketinget hos Norges
Dykkerforbund (NDF).
Utgifter på kontorrekvisita (6800) har økt markant i 2018. Dette skyldes at det har vært brukt
penger på å kjøpe blekk til printer for å kunne skrive ut flyers, plakater og visittkort til stud
expo.
Kostnader andre klubbkontingenter (7613) er medlemsavgift vi betaler til NDF for antall
medlemmer TSI rapporterer inn for SURK ved idrettsregistreringen. Medlemsavgiften er på
kr 65,- per medlem. Det er Tromsøstudentenes IL-SUT (Dykking) som står som mottaker av
denne fakturaen, og dermed er det en felles faktura for alle medlemmene i SUT og SURK.
Salgsinntekter som kommer inn på salg utstyr (3111) skal i hovedsak brukes til å skaffe nytt
utstyr til nye og gamle spillere, samt erstatte slitt fellesutstyr.
Kortsiktige fordringer (1520) er penger andre er skyldig oss i form av egenandeler. Av
summen som ligger der nå burde ca. halvparten komme inn på konto tidlig i 2018.
Beløpet på Konvertible lån (2300) er penger vi er skyldig andre, eller beløp som betaltes i
2018 men som hører hjemme på regnskapet for 2019. Er kun en reiserefusjon på kr 1111,-fra
2018 som står her på vent, samt kr 4500 i for mye innbetalt treningsavgift.
Av penger igjen på bank (1920) kr 7153,60- og kasse (1901) kr 1600,- er kr 3543,- holdt av på
konto for å betale Forsikringspremie (7500) som har betalingsfrist 27. Januar 2019. Kr 7500,trengs for å melde på tre lag til første cup i Oslo med påmeldingsfrist i midten av Januar. Det
ville derfor vært urimelig å bruke opp alt som var igjen på bok før årsskiftet. Kortsikte

fordringer (kr 8381,57) hvorav kr 5225, forventes å komme inn på konto tidlig i 2019, vil bli
brukt på å betale ned beløpet på Konvertible lån (2300), samt dekke utgifter for deltakelse ved
SL Trondheim pluss påmelding cup i staren av Mars måned.
Resultatet på åretes regnskap er vel å merke i pluss med kr 4885,- og vi burde ha helst gått i
null. Vi har mottatt mere penger i år en vi søkte via ordinære og ekstraordinære midler da vi
mottok en bonus på 10% av ordinære midler av TSI. Vi fikk også inn egenandeler fra 30
årsjubileum som overskjøt kostnadene som kasserer fikk inn bilag på. Da disse inntektene
kom inn på slutten av året har det vært vanskelig å styre resultat ned i null da vi også har
utgifter med seriespill tidlig i januar.
Kommentar til budsjettet
Budsjettet vår er plusset på fra forrige år da vi forventer vekst i reiseutgiftene i 2019.
Reiseutgiftsposten er den desidert største utgiftsposten vår.
Vi har damelag som er kvalifisert til NM, dette øke reisekostnadene våre ytterligere. Vi blir å
søke ekstraordinære midler dersom studentandelen er stor nok.
Kostnader treningssamlinger har vi budsjettert med 100% egenandeler. Dersom vi har ledig
kapasitet bruker vi å dra på treningssamling til Skjervøy. Prisen per pers i2017 var kr 306 for
hurtigrute +kr 420 for hurtigbåt. Med 12 deltakere blir prisen for treningssamling rundt kr
9000.
Vi har valgt å ikke øke omkostninger innkjøp utstyr da vi fikk inn mye via ekstraordinære
midler i 2018.Har lagt inn et beløp som vil dekke to nye hettesett i hver farge, dog vi sikkert
blir å trenge å kjøpe inn badedrakter og noe mindre utstyr.
Det virker som om at det lønte seg å skrive ut materiell for rekrutering under StudEXPO, slik
at omkostninger for kontorrekvisita er satt opp på årets budsjett.
Egenandeler seriespill er satt opp med ca. kr 4500 tanke på at vi får litt større reiseutgifter.
Inntekter dugnad er satt på samme beløp vi fikk inn i 2018 for å få budsjettet til å gå i null.
Dersom vi får jobbet mere dugnad i 2019 så vil vi kunne redusere egenandelene noe.
Når det gjelder utgifter til reiseutgifter seriespill, påmelding seriespill, forsikring, innkjøp
utstyr, forholder vi oss til fordelingsnøkkelen, minst 50% må dekkes av egen genererte
midler.
Våre egen genererte midler får vi via egenandeler, medlemsavgift, treningsavgift, salg utstyr
og dugnader.

Søknad om ordinære midler
TSI SURK søker herved om kr 94967,50 i støtte av ordinære midler for 2019.
På bakgrunn vedlagt budsjett søker TSI-SURK om følgende midler til driften av undergruppa
i 2019 etter fordelingsnøkkelen.
Reisekostnader seriespill
Denne utgiftsposten er for oss den største. Det skyldes at vi har ambisjoner om å
stille dame og herrelag på til sammen 5 konkurranser. Kostnadene er beregnet ut
fra billigste fornuftige reisemåte og overnatting.
Totale kostnader: 152065 kr
Søker støtte: 76032,50 kr
Lagkontigenter seriespill
Vi betaler påmeldingsavgift til arrangørklubben på cupene vi deltar på. Denne
avgiften er 2500 kr pr. påmeldt lag. Det er mulig å spare kr 79 i gebyr ved å betale
flere påmeldinger samtidig. Vi ønsker å kunne sende et B-lag minst en gang i året
for nybegynnere.
Totale kostnader: 22241 kr
Søker støtte: kr 11210,50kr
Forsikring
Vi har en forsikringsavtale som dekker eventuelle skader på trening osv.
Total kostnad: 3543 kr
Søker støtte: 1771,50 kr
Utstyr
Klubben innehar en del enkeltmanns- og lagutstyr som benyttes under trening,
spesielt må vi kunne tilby adekvat utstyr til nybegynnere. Dette utstyret trenger
årlig vedlikehold og supplering. I år har vi minst behov for et blått og hvitt sett
med vannpolohetter. Disse koster 3453 kr per stykk.
Total kostnad: 6906 kr
Søker støtte: 3453 kr
Utgifter til sosiale arrangementer
Vi arrangerer sosiale fester for medlemmene minst 2 ganger i året. Dette er viktig
for motivasjon og integrasjon av nye medlemmer. Til disse festene kjøper klubben
inn mat.
Totale kostnader: 3000 kr
Søker støtte: 1500 kr
Styremøter
Styret i SURK avholder i snitt ett styremøte pr. måned.
Total kostnad: 2 000 kr
Søker støtte: 1 000 kr

TSI-SURK søker støtte til drift i 2019 på 99916 kr
Vi viser til medlemslisten vår for høst 2018.
Resterende beløp til drift får vi hovedsakelig inn ved hjelp av egenandeler og dugnader, samt
salg medlemskap og treningsavgift.
Søknad om ekstern leie
Vi trenger eksterne anlegg (Alfheim svømmehall) siden vår aktivitet skjer i et dypt basseng.
Avtalen med Tromsø kommune har vært følgende: Mandag og onsdag 2 timer 100%. For
ungdomstreningene fredager 2 timer dekker vi 0 % pga. utøvere under 18 år, og lørdagene 2
timer betaler vi 50%.
Henviser til vedlagte kvitteringer for booking av Alfheim (skoleåret 2018-2019). Her har
kommunen fått ny saksbehandler og derfor har fakturaene feilpris i forhold til våre avtaler.
Mandag, onsdag fra 20.08.2018 til 19.06.2019. 21:00 -23:00
Totalbeløp leie mandag og onsdag: Kr 25984,Fredag fra 24.08.2018 til 21.06.2019. 20:00 -22:00.
Totalbeløp leie Fredag: kr 12992,Lørdag Fra 25.08 .2018 til 15.06.2019. 16:00 til 18:00
Timespris kr 655,Totalbeløp leie Lørdag kr 52400,I løpet av Juni – August 2019 er planen å flytte treningene våre til Tromsøbadet, da det er
usikkert hva som vil skje med Alfheim svømmehall. Det forventes da at kostnadene på
ekstern leie vil gå opp. Leiekostnadene vil kunne bli betydelig større, men vi har ikke fått
noen konkrete tall på dette. Derfor har vi søkt på et estimat ut fra standard priser Tromsøbadet
har informert å ville ta for utleie.
Budsjetterte utgifter for ekstern leie før forhandling med Tromsø kommune/Tromsøbadet:
Vårsemester 2019: 25984 kr

Høstsemester 2019: 52000 kr

TSI-SURK søker støtte til ekstern leie for 2019 på 77984 kr
Vi søker med dette at ekstern leie blir dekket av TSI.

Utstyrsliste
Utstyr

Antall

Svømmeføtter størrelser:
Junior
Str 36/37
Str 38/39
Str 40/41
Str 42/43
Str 44/45
Str 46/47

5
10
11
11
15
6
6

Hetter hvite

10

Hetter blå

15

Masker

30

Snorkler

23

Badebukse blå

2

Badedrakt hvit

5

Badebukse hvit

9

TSI flagg

1

Maskestropper

12

PVC tape

5

Mål

4

Uvr baller

13

Til informasjon, noe forskjellig kvalitet og slitasje på utstyret, heldigvis mye i godt stand etter
innkjøp av nytt utstyr.

TSI SUT
2018

Årsmelding [undergruppe]
I 2018 hadde vi 93 medlemmer.
På vårsemesteret arrangerte vi tur til Lofoten, flere dagsturer samt en ryddeaksjon.
Ryddeaksjonen ble arrangert i samarbeid med Tromsø undervannsklubb, der Tromsø brann og
redning og TSI Trulle var med å bidra. Som takk til alle frivillige, holdt vi en grillfest etter
endt ryddeaksjon.
Høstsemesteret begynte med StudExpo, med mye interesse og stor suksess. Det ble invitert til
informasjonsmøte, som bidro til mange nye medlemmer. Like etter møtet ble det arrangert en
dagstur til blåmannsvika, der vi inviterte de nye medlemmene. I løpet av semesteret ble det
arrangert hele 4 helgeturer til følgende plasser: Porsanger, Rebbenesøya, Nord Norges treffet
og Dyrøya. På de to førstnevnte turene var fokuset å jakte/sanke henholdsvis kongekrabber og
haneskjell. Vrakdykking var målet for de to sistnevnte turene. Vi arrangerte en ryddeaksjon i
mindre skala, med overflate hjelp fra frivillige ikke-medlemmer. Også etter denne
ryddeaksjonen ble det arrangert en grillfest for deltagere. Under UIT sin 50 års markering,
hadde vi stand med forskjellige aktiviteter i byen. Semesteret ble avsluttet med julebord på
Driv.
Høsten 2018 ble det besluttet at TSI SUT skulle dekke utgifter ved utdanning av instruktører
mot at vedkommende holder kurs for SUT. Vi håper at dette vil gjøre det mulig å holde flere
grunnkurs i regi a SUT da dette visste seg å være meget populært i fjor.
Vi har i år igjen hatt en økning i aktivitet samt en solid medlemsøkning. Dette viser hvor
viktig våre ressurser er i SUT. Uten SUT ville nok ikke dykking vært mulig for mange
studenter.
Med så gode forutsetninger, håper vi på enda flere medlemmer og fortsatt økning i aktivitet i
2019.

Marcus Boyne, leder (2018)

Styre 2018
Leder: Marcus Boyne
Nestleder: Christine Dybwad
Kasserer: Hedda Juni Lund
Kasserer under opplæring: Ponti Seesatsue
Utstyransvarlig 1: Peter Leopold
Utstyransvarlig 2: Ila Engl
Aktivitetsansvarlig: Ponti Seesatsue
Aktivitetsassistent: Mikko Vihtakari
Aktivitetsassistent: Merel van den Broek
Fridykkeansvarlig: Jonas Legernes

Styre 2019
Leder: Marcus Boyne, boyne@protonmail.com
Nestleder og sekretær: Christine Dybwab, christine.dybwab@me.com
Kasserer: Sindre Johnsen, sindre.j@live.no
Utstyrsansvarlig: Johanna Petersen, johanna.petersen@hotmail.com
Fridykkeansvarlig: Joel Burman, burmanjoel@gmail.com
Aktivitetsleder: Ponti Seeatsue, ponti.see@gmail.com
Serviceansvarlig: Maria Hagelund, mahagelu@hotmail.com
Kommunikasjonsansvarlig: Mikko Vihtakari, mikko.vihtakari@gmail.com
PR – ansvarlig: Tobias Vonnahme, tobias.vonnahme@uit.no
Ryddeaksjonsleder 1: Ireen Vieweg, ireen.vieweg@uit.no
Ryddeaksjonleder 2: Manuel Langer, mla143@uit.no
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Noter
1201 INNKJØP AV DYKKEUTSTYR KR 135 998, 72
Posten viser verdi av dykkerutstyr. Avskrives hvert år. Dykkerutstyr som kjøpes inn posteres
her og vil derfor ikke komme fram i regnskapet. Deler av det som ble kjøpt inn eksempelvis
bly og lykter er å regne som supplering da både bly og lykter har forsvunnet fra klubben de
siste årene.

1235 VAREBILER, KLASSE 1 KR 37 600
Posten viser verdi av bil. Avskrives hvert år.

1396 DEPOSITUM KR -1 200
Posten viser depositum for nøkkel til lokalet.

*
*

1920 SUT kontoer kr 35 416, 72
10 034,55 kr er satt av på sparekonto for uforutsette utgifter med bilen. Per 31.12.18 er
25 380,17 kr på brukskontoen, dette skyldes flere grunner. I år som i fjor fikk vi en gave fra
NDF for å ha holdt ryddeaksjoner. Da gaven ikke ble mottatt før den 14.12.18 ble det besluttet
at pengene skulle overføres til 2019 slik at pengene kunne brukes på aktivitetsskapende tiltak.
Noen av innkjøpene deriblant benkeplate, BCD og fridykker-svømmeføtter ble ikke gjort på
slutten av året, men skal gjøres snarest. De to sistnevnte er allerede kjøpt inn.

3108 Salgsinntekter, medlemskap kr 27 040,55
Posten gjelder salg av medlemskap.
3121 Egenandel, turer kr 17 813, 77
Posten viser hva medlemmene betaler inn i egenandel for turer i regi av SUT. Dette året har
det vært arrangert turer til Lofoten, Porsanger, Narvik, Rebbenesøya og Dyrøya samt noen
dagsturer. Posten er større enn budsjettert grunnet stor medlemsøkning og flere turer enn
planlagt. Større forskjell en 50% på inntekt og utgifter, se post 7140, da det ble besluttet at
SUT skulle dekke deler av utgiftene for medlemmer som ønsket å delta på Nord-Norges
Treffet 2018, samt noen utestående egenandeler.
3199 Salgsinntekter, annet kr 3 235,79
Posten viser inntekter for egenandeler for julebord.
3444 Tilskudd fra Hovedstyret kr 55 000
Gjelder støtte fra TSI HS om ordinære midler.
3610 Leieinntekter, båt kr 900
Gjelder leieinntekter for bruk av båt av ikke-medlemmer.
3621 Leieinntekter, dykkerutstyr kr 9 504,10
Gjelder leieinntekter for dykkerutstyr.
3660 Leieinntekter, bil kr 6 203,64
Gjelder leieinntekter på bilen vår. Større enn budsjettert grunnet mer aktivitet i klubben.
3900 Annen driftsrelatert inntekt kr 309, 00
Gjelder Gjensidigestiftelsens Kundeutbytte 2017.
3902 Inntekter, oksygen kr 6 922,35
Gjelder inntekt på salg av oksygen. Mindre enn budsjettert og mindre enn utgiftene for
oksygen grunnet svinn, leie av oksygentanker, lagring samt bruken av Vipps som
betalingsløsning som tar 2,25% av inntektene.

3903 Inntekter, kompressor kr 1 249,95
Gjelder inntekter på bruk av kompressor. Mindre enn budsjettert, da mange av de nye
medlemmene leier dykkerutstyr noe som inkluderer luftfylling.
3904 inntekt – dugnad kr 17 700, 00
Denne posten viser inntekter vi har hatt ved dugnader. Vi har også i år vært med på Norges
dykkerforbunds (NDF) undervannsryddedugnad og har holdt to ryddeaksjoner. Posten er
mindre enn budsjettert og forventet da stadig flere klubber holder denne typen ryddeaksjoner
noe som gjør at det er flere klubber å fordele pengegaven fra Sparebankstiftelsen DNB på.
Driftskostnader
5990 Annen personalkostnad kr -11 083,49
Posten gjelder utgifter for julebord, sosiale arrangementer og mat til deltagere under
ryddeaksjonene.
6011 Avskrivning på transportmidler kr -18 800
Posten viser avskrivning på bilen.
6017 Avskrivning på inventar kr -23 994,63
Posten viser avskrivning på dykkerutstyr.
6399 Annen kostnad lokaler kr 597
Posten gjelder utgifter for kjøp av nye nøkkelkopier til lokalet grunnet økt andel medlemmer.
6540 Inventar kr -3 195,55
Posten viser kjøp av utstyr til lokalet. Her inngår utgifter for å blande og analysere gass samt
varmluftspistol og timer.
6555 Drift oksygen kr -9 020,09
Posten viser utgifter ved salg av oksygen. Mindre enn budsjettert grunnet mindre bruk.
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr kr -19 797, 50
Posten viser utgifter vi har av vedlikehold av dykkerutstyr samt service av ventiler, flasker og
kompressor. Utgiftene ble større enn budsjettert da større aktivitet gir større slitasje på
utstyret..
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l. kr 0!
Posten viser utgifter på abonnementet for bladet Dykking.
6860 Møte, kurs, oppdateringer o.l. kr -13 179,69
Posten gjelder utgifter for instruktørkurs, bassengleie for OWD-kurset, deltagelse på NDFs
årsmøte og informasjonsmøte. Utgiftene ble større enn budsjettert da mulighetene for

instruktørkurs kom etter at budsjettet ble lagt fram og dette ble sett på som en investering i
klubbens fremtid.
7001 Drivstoff transportmiddel 1 kr 8 789,49
Posten viser utgifter for drivstoff til bil. Utgiftene ble lavere enn budsjettert da mengden turer
arrangert ble større enn forventet og kostnader for drivstoff under lengre turer går under post
7140 Reisekostnader.
7021 Vedlikehold transportmiddel kr 0
Posten viser utgifter tilknyttet vedlikehold av kjøretøy. Denne posten utgår og utgifter for
vedlikehold posteres under 7030 Drift, båt og 7060 Drift, bil.
7030 Drift, båt kr -2 981, 26
Posten viser utgifter tilknyttet drift av båt herunder båthjul, lastestropper og ny tank.
7040 Forsikringer, innbo kr -5 445, 00
Posten viser utgifter vi har på innbo forsikring.
7041 Forsikring transportmiddel 1 kr -9 844
Posten viser utgifter vi har på forsikring på bil, båt og henger.
7060 Drift, bil kr -12 839, 87
Posten gjelder utgifter tilknyttet reparasjon og vedlikehold av bil, herunder kjøp av nye
vinterdekk, motorolje, EU-kontroll etc.
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig kr -43 705,28
Dette gjelder kostnader vi har hatt ved turer. Kostnadene er større enn budsjettert da flere
turer enn planlagt ble arrangert grunnet stor økning i antall medlemmer. Posten skal være
dobbelt så stor som 3121 Egenandel, turer i henhold til TSIs fordelingsnøkkel. Posten er
likevel mindre da det ble besluttet at SUT skulle dekke deler av utgiftene til medlemmer som
ønsket å delta på Nord-Norges treffet. Disse godtgjørelsene er postet hit.
7160 Diettkostnad, ikke oppgavepliktig kr 0
Denne posten er utgått.
7321 Reklameannonser kr -1 584, 99
Posten gjelder kostnader vi har til domene sutdykk.com samt til annonsering på Facebook i
forkant av ryddeaksjoner. Kostnadene ble større budsjettert da Facebook-siden til SUT ble
opprettet i løpet av året, noe som ga muligheter til annonse-innlegg på Facebook for å
reklamere for arrangementer. Det ble dermed vedtatt på styremøter i etterkant av årsmøtet at
det skulle brukes midler på reklame.

7601 Lisensavgift kr – 4315, 00
Posten viser utgifter til Norges dykkerforbund. Kostnadene ble lavere enn budsjettert grunnet
en oppklaring i fordeling av lisensavgifter mellom TSI SUT og TSI SURK.
7701 Utgifter – dugnad kr 6 863, 85
Utgifter i forbindelser med ryddeaksjoner. Utgiftene er større enn budsjettert da utstyr
eksempelvis presenninger som ble kjøpt inn til ryddeaksjonen er postert hit men skulle ha
vært postert under inventar da de skal brukes flere ganger og blir sett på som investering.
7711 Styremøter kr 0
Posten viser utgifter ved styremøter.

Kommentar til budsjettet
6399 Annen kostnad lokaler
Det er satt av 5000 i budsjettet til ny benkeplate på SUT da en dør i dag blir brukt som
benkeplate noe som er lite egnet. Grunnen til dette er at rent oksygen under trykk blir brukt i
klubblokalet hvilket er ekstremt brannfarlig. Det er derfor viktig at benken er ren slik at man
unngår å skitne til oksygen-klargjort utstyr hvilket ikke er mulig med dagens benkeplate.

7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
Det budsjetteres med 60 000kr til reisekostnader dette året da det er stor interesse for turer og
er forventet at det skal arrangeres flere turer det kommende året.

7321 Reklameannonser
Det planlegges å bruke mer penger på reklame eksempelvis via Facebook i år enn i fjor da det
har vist seg å være effektivt for å skape oppmerksomhet under eks. StudExpo og tiltrekke
frivillige under ryddeaksjoner etc.

Søknad om ordinære midler
Maks 2 sider.
TSI SUT søker herved om kr 60 000 i støtte av ordinære midler for 2019 til å betale utgifter
tilknyttet kompressor, bil, båt, leieutstyr, til å arrangere dykketurer og til daglig drift
(forsikringer, osv). For det kommende året er det planlagt å holde to ryddeaksjoner, sosiale
arrangementer, samt 5 turer deriblant 3 helgeturer for det første semesteret. Klubben tjener

selv inn mer enn halvparten av dens forbruk på medlemsavgifter, egenandeler for turer,
leieinntekter på bil og utstyr samt dugnader etc.

De søkes om støtte til følgende utgiftsposter:

Kroner

Punkt i Fordelingsnøkkel:

7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig

30 000,-

2.1.2

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr

7 500,-

2.1.3

5990 Annen personalkostnad, 6860 Møte, kurs,

6500

2.2.3

7711 Styremøter

2500

2.2.4

7601 Lisensavgift kr

3000

2.1.6

7041 Forsikring transportmiddel, 7040

7500

2.1.6

3000

2.1.3

oppdateringer o.l

Forsikringer, innbo
1201 Innkjøp av dykkeutstyr

Søknad om ekstern leie
TSI SUT søker med dette om 8000 per måned (96 000 kroner / år) i støtte til ekstern leie.
Som forklart i årsrapporten var 2018 et godt år for SUT. Vi har i år hatt stor aktivitet i
klubben. Veksten i klubben er et resultat av at klubben har kunnet fortsette å tilby fasiliteter
som bil og utstyr og arrangerte turer samt et lokale som gjør klubbens ressurser tilgjengelig
for medlemmer. Dette bekrefter hvor viktig et lokale er for SUT og at det er nødvendig for
klubben å beholde lokalet og fortsette å innrede det for medlemmene sine behov. SUT ble
dannet i 1973 og er dermed en av TSIs eldste. For å fortsette å tilby dykkemuligheter til
studentene ved UiT trenger vi dette lokalet som er tilgjengelig for studenter for å leie eller
oppbevare utstyr og for å fylle flasker. Vi har også plass for bilen og båten, noe som er veldig
praktisk og hjelper å holde dem i god stand til trygg bruk. Lokalet er en 700 kvm garasje på
Nordspissen med innlagt vann og strøm. Garasjen koster 8000 kr / måned pluss strøm. Siden
klubben ikke har råd til å dekke leie, søker vi støtte til ekstern leie. Leiekontrakt ligger
vedlagt.

Utstyrsliste

Utstyr

Antall

Tørrdrakter:

Totalt 7 stk.

1x XS, 1x S, 3x M, 1x L, 1x XL
Fridykkersett

2 stk.

Hansker

18 par

Hette

10stk

BCD

6stk

Svømmeføtter

14 par

Maske

11stk

Bly

Ca. 50kg

Kompressor

2 stk.

Bauer Capitano (1980) ( ikke i bruk)
Bauer Mariner (2014)
Båt

1 stk.

Quicksilver Mercury
Motor til båt (25 HP Mariner motor)

1 stk.

8kg Dreg (til båt)

1 stk.

Tau

Ca. 25m

Båt-tilhenger

1 stk.

Flasker

7 stk.

3x 15L 200bar, 3x 12L 200 bar, 1x 10L
300 bar.
Ventilsett: (Apeks DS4)

4 stk.

Oxybox

1 stk.

7L med. Oxygenflaske med venlitsett

Varmluftspistol

1 stk.

Verktøykasse

2 stk.

Analysator

2 stk.

Lykt

4 stk.

Vedlegg:
Leiekontrakt
Avskrivningsplan

TSI TRAILBLAZERS
2018

Årsmelding [Trailblazers]
Medlemstall: 16 utøvere og to trenere ved utgangen av 2018.
Blitt en del av TSI, to treninger per uke og deltatt i seriespill med god suksess.

Styre 2018
Eirik Lingås Johnsen, leder
Sveinung Søberg Løfaldli, nestleder
Jon Lorentzen, økonomiansvarlig

Styre 2019
Tittel, navn og e-postadresse til hvert styremedlem.
Leder, Jon Nilas Kvandahl,
Nestleder, Jørgen Steinholt,
Økonomiansvarling, Aria Rad Saadat,
Balanse
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Noter
3990 er donasjoner som skulle dekke personlige utgifter til seriespill fra spleis.no, og skal
utbetales til spillerne.
Kommentar til budsjettet
Det anses som hensiktsmessig at nytt styre setter opp eget budsjett.

Søknad om ordinære midler
Avtroppende styre anser det som hensiktsmessig at nytt styre søker om ordinære midler basert
på budsjett.

Søknad om ekstern leie
Amerikansk fotball er avhengig av å leie bobla på Stakkevollan for å opprettholde aktivitet.
Vi anser det som gunstig å bruke denne hele året siden det er dyrere å leie utendørs
kunstgressbane enn denne på våren. For å komme opp på et konkurransedyktig nivå trenger vi
to treninger i uken, og på grunn av sportens eksplosive natur trenger vi minimum 2/3, men har
klart oss godt med dette i 2018.
Leie august – oktober:

Timepris: 450*1,5t = 675 per treningsøkt.
Antall økter er ti i denne tidsperioden, dvs 6750,- i utgift denne perioden.
Leie Oktober – juni:
Timepris: 875*1,5t = 1312,5 per treningsøkt.
Antall økter i denne perioden er maksimalt sytti, dvs 91875,- maksimal utgift i denne
perioden, og 98625,- totalt.

Utstyrsliste

Utstyr

Antall

Pads

5 stk

Hjelmer

15 stk

Baller

4 stk

Pylons

8 stk

Chain

1 stk

Yardmarkers

18 stk

TSI TRULLE
2018

Årsmelding TSI Trulle

Bilder av Rowan Romeyn
I 2018, har Trulle 197 medlemmer (69 i vår, 43 i høst, 102 hele året). Aldri før har Trulle
hadde så mange medlemmer (165 medlemmer i 2017). Det har vært stabilt og høyt
medlemskap de siste tre år siden Trulle har begynt med flere aktiviteter, kurs og har egen
nettsida (2016- 115 medlemmer, 141 i 2015; 90 i 2014; og 57 i 2013). Trulle har oppleve både
en økning i mengde og bredden av aktiviteter i år med flere onsdagspadling for ny begynner
og erfarne padle i lag hver uka fra mai til desember, kurs for ny begynner, erfarne og
kursholderne og i bassenget, turer og konkurranse.
På kurs fronten har vi holdt 7 grunnkurs
med 34 deltager, 1 teknikk kurs med 4
deltager og 1 aktivitetsleder kurs med 6
deltager. Fem forskjellig instruktørene har
holdt kursene. Førstehjelps kurs for Trulles
aktivitetsleder var kjøpt inn på våren til ti
stykk. Aktivitetsleder kurset var rettet mot
studenter og folk som vil holde kurs og
lede aktiviteter for Trulle. Trulle har
sponse aktivitetsleder kurs for fem folk
som skal holde minste fem aktiviteter for
Trulle i de kommende året.
På aktivitet fronten har Trulle holdt
onsdagspadling hver uke fra april til Nye Trulle aktivitetslederne ferdig med kurset ut
desember unntatt noen uker i sommeren og på Sommerøya i Okt. Foto fra Kjetil Nilsen
de med for dårlig vær med store oppmøtet.
På våren Trulle holde en vellykket strandryddeaksjon på utsida av Vengsøya og klart å samle
inn nesten et tonn med søppel. Trulle stilt med opp til 10 kajakk og padler til TSI SUT
undervanns ryddeaksjon i Tromsø sentrum. Tre instruktør fra Trulle var med ut på Freskluft

arrangement i Debut uka med 12 kajakker for en demo dag på Brensholmen. Trulle hadde
stand på STUD EXPO i både våren og høst. I september, Trulle var med å organisere
Tromsøya Rundt med Tromsø havpadleklubb. Nesten 30 trulle padler var med på enten
konkurranse, hele turen rundt øya, eller turen rundt halvøya. I vinteren har Trulle leid ut
bassenget på to fredagskvelder for pizza og rulle trening.

Trulle styret har holdt fire dugnader på naust og kajakker, fikse taket, montert ferskvann
innsamler, tørkeskap og webcam. Siden sommer har vi hatt utfordring med inngang nøkkel på
naustet men etter mange måneder i konstant kontakt med sikkerhetsselskap for å få en
løsning. I år har vi prøvd å lage en søknad å kjøpe naust vi leie fra UNN fagforbundet med
penger TSI har sperret i naust fondet og har fatt beskjed nå i høst at det er ikke lenger en
mulighet. Med disse nyheter har styret bestemt å endelig gjøre litt oppussing i naustet og
området. Noe planer inkludere isolering av rom inn i naust for tørking og vinterbruk og
forbedring av innkjøring for å gjøre det mulig å kjøre en med en vanlig bil og for å redusere
trafikk problemer som oppstå ved innkjøring. Disse prosjekter er nødvendig for videre brukt
av naustet som ikke har blitt oppdatert mer enn det absolutt nød situasjoner som oppstå med
strøm og sikkerhet i de siste årene. Oppussing vil føre til flere turer for Trulle medlemmer og
lengre levetid av vårt utstyr.

Bilder fra Freskluft ut i Brensholem (venstre), stopp i sentrum på Tromsøya Rundt i sept
(midten) og grunnkurs på Brensholmen (høyre)

Styre 2018
Funksjon
Leder
Kasserer
Naust og kajakk
Aktivitet
Nøkkel og Medlem
IT

Navn
Morgan L Bender
Isabell Eischeid
Rowan Romeyn
Pavel Kucera
Ulrike Dietrich
Frank Miessner

E-post
Morgan.lizabeth.bender@gmail.com
Isabell.Eischeid@gmail.com
rowan.romeyn@gmail.com
kkuda1@gmail.com
ulrike.dietrich@uit.no
frank.heilandmeissner@gmail.com

Styre 2019
Funksjon
Navn
E-post
Leder
Rowan Romeyn
rowan.romeyn@gmail.com
Kasserer
Arne Lien
Arne_li@hotmail.com
Naust
Pavel Kucera
kkuda1@gmail.com
Nøkkel og Medlem
Nora MacLaren
wmaclaren@gmail.com
Utstyr*
Ulrike Dietrich
ulrike.dietrich@uit.no!
IT
Frank Miessner
frank.heilandmeissner@gmail.com
Kurs*
Morgan Bender
Morgan.lizabeth.bender@gmail.com
* Nye styreposisjoner var lagt til for avlasting av andre styreposisjoner
Balanse
I år var det første år vi brukte nye kontonavn og vi kan derfor ikke levere en meningsfull
Saldobalanse. Vi inkluderer Resultatregnskapet i stedet. Kontonavn som starter med 1 var
ikke inkludert i resultatregnskapet så vi har inkludert dem på slutten.

Endringene som har skjedd er vanskelig å sammenligne. Vi kan bare sammenligne totale
inntekter og utgaver. I 2017 driftsinntekter var på 215 350 NOK, det inkluderte penger fra TSI
som er ikke listet i 2018 og ikke utgavene for å betale kurs instruktører. Hvis man subtrahere
det utgavene fra totalverdien (90 000 NOK TSI og 96 000 NOK personalkostnad) blir den
sammenlignbar 2017 driftsinntekt 65 153 NOK. I 2018 var det 80 400 NOK. Grunn til
inntektsøkningen er et høyre leieinntekt fra tørrdrakter (vi fikk pengene utbetalt fra
Fjellsportgruppa som også inkludere 2017) og oppfølging av ubetalte naustleie-plasser.
Driftsutgifter er enda vanskeligere å sammenligne men “Verktøy og inventar” fra 2017 var
135 856 NOK og i 2018 var det 124 828 NOK for “Equipment kayak and non kayak related”.
Vi kunne ikke finne nok informasjon om faste utgaver i 2017 men i 2018 var det 22969,21
NOK for naustleie, internett, nettside og forsikring. Utgaver for sosiale arrangementer kom til
13 067 i 2018 og er sannsynligvis høyere enn 2017 (Kantinekostnader og leie andre lokaler
med 3428 NOK).

Resultatregnskap - TSI Trulle | Fiken |

https://fiken.no/foretak/tromsostudentenes-idrettslag-trulle/rapport/resulta...

Resultatregnskap og budsjett
TSI Trulle: Resultatregnskap 01.01.2018 - 31.12.2018
Driftsinnte kte r

De nne pe riode n

3001 Paddlekurs Trulle

30 Salgsinntekt, avgiftspliktig
3120 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri

31 Salgsinntekt, avgiftsfri
3200 Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet
3201 Medlemskontigent

32 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet

55 632,39

55 632,39

4 200,00

0,00

56 400,00

0,00

60 600,00

0,00
0,00

122 526,00

8 000,00

3900 Annen driftsrelatert inntekt

24 800,00

-200,00

24 800,00

-200,00

0,00

151 918,59

0,00

151 918,59

202 926,00

215 350,98

39 Annen driftsrelatert inntekt

De nne pe riode n

Forrige pe riode

5911 Kantinekostnad

0,00

-597,00

5990 Annen personalkostnad

0,00

-95 600,00

5992 Social Events

59 Annen personalkostnad
6300 Leie lokale
6399 Annen kostnad lokaler

63 Kostnad lokaler
6420 Leie datasystemer

64 Leie maskiner, inventar mv.

-13 067,50

0,00

-13 067,50

-96 197,00

-12 000,00

-12 000,00

0,00

-2 831,00

-12 000,00

-14 831,00

0,00

-1 720,00

0,00

-1 720,00

6540 Inventar

0,00

-375,06

6553 Programvare årlig vedlikehold

0,00

-1 313,00

6554 Equipment (non kayak)

-36 257,54

0,00

6555 Equipment (Kayak)

-88 571,00

0,00

0,00

-134 168,83

-124 828,54

-135 856,89
-37 898,85

6560 Rekvisita

65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres
6600 Reparasjon og vedlikehold bygninger

0,00

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr

0,00

-1 670,00

6690 Reparasjon og vedlikehold annet

0,00

-10 594,00

0,00

-50 162,85

66 Reparasjon og vedlikehold

1 av 2

0,00

0,00

8 000,00

36 Leieinntekt

Driftsutgifte r

0,00

0,00

3602 Kajakk og nøkkelleie

Sum driftsinnte kte r

0,00

-5 000,00

122 526,00

3401 Money TSI/NPF
3440 Spesielt offentlig tilskudd for tjeneste

34 Offentlig tilskudd/refusjon

Forrige pe riode
-5 000,00

31.01.2019, 21:19
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Driftsinnte kte r

https://fiken.no/foretak/tromsostudentenes-idrettslag-trulle/rapport/resulta...

De nne pe riode n

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l.

68 Kontorkostnad, trykksak o.l.
6901 Telefon

69 Telefon og porto o.l.
7042 Kayak Insurance

70 Kostnad transportmidler
7199 Annen kostnadsgodtgjørelse reise, diett, bil o.l.

Driftsre sultat

0,00

0,00

-4 947,00

0,00

-4 947,00

0,00
-150,00

-160 865,25

-299 080,64

De nne pe riode n

Forrige pe riode
42 060,75

De nne pe riode n

80 Finansinntekt
Sum finansinnte kt og finanskostnad, e kstraordinære poste r

Re sultat

-6 022,21

-6 022,21

-150,00

8051 Renteinntekt bankinnskudd

Re sultat

-162,90

0,00

Driftsre sultat
Finansinnte kt og finanskostnad, e kstraordinæ re poste r

-162,90

0,00

0,00

71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l.
Sum driftsutgifte r

Forrige pe riode
0,00

-83 729,66
Forrige pe riode

49,51

297,31

49,51

297,31

49,51

297,31

De nne pe riode n

Forrige pe riode
42 110,26

-83 432,35

Noter
3001 Paddlekurs Trulle kr 5 000
Vi kjørte 9 padlekurs i år men vi bestilt inn instruktør til Aktivitetslederkurs og
førstehjelpskurs. Med inntekt fra kurs og utgifter til instruktørene og de to spesial kurser gikk
vi 5 000 i minus på kurs fronten.
32 Salgsinntekt, utefor avgiftsområdet kr 60 600
Inntekt i den posten stemmer fra medlemskap til TSI Trulle. Vi har 146 medlemmer i 2018
som betale 250 for et semester eller 400 for et helt år medlemskap. Vi brukte medlemskap
inntekt til vedlikehold på kajakker, naust og til sosiale utgifter.
36 Leieinntekt 24 800
Det vi har samlet inn fra tørrdrakt utleie, nøkkel utleie og båtplass i naust for privat kajakker.
Tørrdrakt utleie er fra både 2018 og 2017 . Drakt utleie er svært popular og er drevet i
samarbeide med TSI Fjellgruppa som ta penger og har lager med faste utleveringstider.
5992 Social Events kr 13 067
Det inkludere mat for styremøte, dugnader og grillfest for nøkkelbytte. Vi hadde planlagt å ha
en stor symposium i sommer som vi måtte kansellere, derfor er utgavene mindre enn
forventet.
63 Kostnad Lokaler kr 12 000
Naust leie fra UNN Fagforbundet (se vedlagt kontrakt). Kostnadene er stabilt.
6554 Equipment (non kayak) kr 36 257,54
Varmluftsvift, webcamera, banners og stickers, verktøy og nytt nøkkelsystem
2 av 2

1201 Kayak Equipment kr 88 571.00

31.01.2019, 21:19

Vi kjøpt inn 8 ny drakter med sko til kurs bruk, 10 nye lys, 8 nye vester, 6 nye spruttrekker og
7 nye årer i 2018. Nye drakter og padl utstyr sikker en trygg padleopplevelse
Totalutgavene for utstyr var som forventet.

69 Telefon og porto o.l. kr 6 022,21
internett på naust for fjernkobling med nøkkel system og Squarespace nettsida abonnement.
Kostnadene er stabilt.
7042 Kayak Insurance kr 4947, 0
forsikring til kajakk. Kostnadene er stabilt.

TSI Penger utbetalt Ordinære midler kr. 97 900,Vi søkt for 90 000 fra TSI og fikk det i to betalinger av 44 500 (totalt 89 000).

Tildeling ordinær bonus julen 2018 kr. 8 900,TSI Hovedstyret har i 2018 tildelt en bonus på 10% av ordinære midler til undergrupper som
søkte om ordinære midler. TSI Trulle fikk bonus av 8 900,- på slutten av året.

NPF utbetalting for Spillmidler kjøpt i 2017 kr. 24 626,Siden vi kjøpt nye kajakker i 2017 fikk vi mye penger tilbake fra NPF gjennom en
spillemidler søknad. I år kan vi ikke forvente å få så mye tilbake siden vi brukt mesteparten av
utstyrs budjett på tørrdrakter, noe som idrettsforbundet si er private utstyr og kan ikke være til
klubben. Vi skal søke på alt annet padle og sikkerhetsutstyr vi kjøpt i 2018.
Total budjett
Vi hadde en pluss av 42 110.26 NOK i slutten av året. Grunnet til at vi ikke avsluttet året med
0 er uforventede penger fra TSI som “julegave” og midler fra NPF. Vi vil veldig gjerne bruke
disse pengene til oppussing og innredning i naust våres. Naustet er ganske gammel og vi har
leid den fra UNN fagforbunet siden 1983 uten noe særlig oppdatering siden da. I løpet av
2018 har vi har kommet til en forståelse at det ikke mulighet å kjøpe vår egen naust og da vil
vi endelig pusse naustet opp sånn at det er trivelig å bruke naustet hele året med mindre
slitasje på utstyr og mer vennlig miljø i klubben og mellom medlemmer. Vi har fått kontakt
med en lokal snekker selskap som har sagt seg villig å ta jobben og kan gjøre jobben i løpet av
våren 2019 ( se vedlagt brev). I tillegg trenger innkjøring til naustet i Sjolund en del
vedlikehold på grusveien for å gjøre det mulig å trygg og kjøre ned til naustet. Det har vært
flere trafikkulykker ved innkjøring og det føre til en utrygg miljø rundt naustet.
Kommentar til budsjettet for 2019
Ut i fra inntekt til Trulle i 2016 (64 000) og 2017 ( 84 000) vi forutsi at inntekt i 2019 blir
rundt 70 000.
130 000 brukt i utstyr ( kajakk , sikkerhetsutstyr, tørrdrakter, naust relatert)

Faste kostnader som naustleie og internett er forventet til å være stabil (kr 23 000).
Søknad om ordinære midler
TSI Trulle søker herved om kr 98 000 i støtte av ordinære midler for 2019. Det er langt under
halvparten av det vi har som egen inntekt i Trulle. Som beskrevet under “Total budjett” har
vi en overskudd fra 2018 og har planer å bruke pengene tidlig i 2019. Hvis det er ikke mulig
og vi må bruke pengene til løpende kostnader i 2019, har vi en minimum behov fra TSI av kr
56 000.

Utstyrsliste
Hva
Kajakk
tørrdrakter
Sko
Hansker / hetter
Årer
Spruttrekk
Vester
Pumper / åreposer
Lys
Stropper
VHF Radio
Tilhenger
Tau linje
Førstehjelps kit

Antall
24
8 ny i 2018 (16 leie drakter, total 24´)
38 par (10 ny)
10 par
25 (7 ny)
27 (6 ny)
25 (8 ny)
10
16 (10 ny)
10
1
1
4
2
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TSI Tull
2018

Årsmelding TULL
Her kommer en oppsummering av hva vi har gjort i 2018
Januar og Februar
I denne perioden arrangerte vi 3 skredkurs i regi av AscentDescent. To av kursene var siktet
på nybegynnere og det ble arrangert et kurs i Tromsø og et i Lyngen. Begge disse kursene ble
fylt opp. Det tredje kurset var siktet på viderekomne men dette måtte vi avlyse grunnet for få
påmeldte.
Mars
I mars arrangerte hadde vi en beeperkveld. Beeperkveldene er et fint lavterskeltilbud for alle
som ønsker å bli flinkere på bruk av skredsøker. Vi hadde også en stampkveld med
overnatting i grøtfjorden. Stamping i Grøtfjorden er en tradisjon vi har som er populær og
godt mottatt av de som deltar.
April
I april arrangerte vi en sosial samling på Flyt med visning av skifilm.
Mai
I Mai skulle vi arrangere en felles helgetur til Vannøya. Denne var vi nødt til å avlyse grunnet
lite påmeldte. Dette var muligens grunnet dårlige vær og skiforhold samt at turen ble arrangert
i en periode mange har eksamen. Pondskimming ble ikke mulig å gjennomføre i år grunnet
ugunstige forhold.
August
I august hadde vi stand på Studexpo. Årest største tur, Freskluft, ble også arrangert i
samarbeid med Fjellgruppa. Freskluft er en tur med overnatting i telt på brensholmen. Denne
turen er en del av debutuka og vi hadde rundt 45 deltagere på turen.
September
I september hadde vi den årlige turen til Lyngen. Dette er en helgetur med to overnattinger der
vi overnatter på Lyngdalshytta og går turer der og har det hyggelig.
Oktober
I oktober hjalp vi Friflyt med å arrangere FriFlyt film tour. Vi hadde også en sosial samling
for våres medlemmer i forkant av filmvisningen.

November
I november hadde vi årets andre stampkveld i Grøtfjorden. Også denne gangen var det mange
deltagere.
Desember
I desember avsluttet vi året med Tulls julebord som i år ble holdt på St. Elisabeths Hotell.

Annet
Hver onsdag i skolesemesterene har vi hatt fellestreninger på Kraft/ute. Dette er et populært
tilbud blant våres medlemmer.
Vi har hatt styremøte en gang i måneden pr semester.

Styre 2018
Leder: Daniel Bjørnbekk Altmann
Nestleder: Maria Aasheim (sluttet ila året)
Kasserer: Halvard Hanekam
Treningsansvarlig: Sigurd Hoff
Profileringsansvarlig: Maren Lootz (sluttet ila året)
Utstyrsansvarlig: Martin Olufson
Styremedlem: Emilia Kirkvik (sluttet ila året)
Styremedlem: Sofie Stranger
Styre 2019
Leder: Anniken Helland-Hansen
Nestleder: Eirik Brattli
Treningsansvarlig: Sigurd Cottis Hoff
Kasserer: Renè Chrstian Schultz
Profileringsansvarlig: Eira Torsteinsen
Utstyrsansvarlig: Mattis Nilsen
Styremedlem 1: Evelina Hedman
Styremedlem 2: Ola Onsøyen
Styremedlem 3: Marthe Kristina Grøttveit
Styremedlem 4: Sofie Stranger
Styremedlem 5: Daniel Altmann
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Kommentar til saldobalanse
1920 Tull tSI. Saldo på bankkonto. Mye høyere enn forventet. Dette skyldes at inntekter i
forbindelse med skredkurs 2019 har kommet inn før årsskiftet. Dette vil gå med til å betale
skredinstruktør og diverse knyttet til dette (ca kr 45 000). I tillegg har tull fått inntekter på
dugnad på 10 000 kr, der dette skulle brukes til et arrangement som ikke var del av tulls
budsjett (krav fra dugnadsgiver). Dette er planlagt til bruk på førstehjelpskurs og en sosial
kveld i starten på 2019.

2400 Leverandørgjeld.
3111 Egenandel skredkurs. Kontingent medlemmer betaler for skredkurs.
Denne posten er høyere enn forventet da påmelding til skredkurs 2019 er startet tidligere
enn for tidligere år, slik at deltakeravgifter kommer inn i 2018 i stedet for 2019.
For skredkursene i 2018, måtte ett kurs kanselleres pga. ingen påmeldte. Dette førte til at
inntekter for skredkursene arrangert i 2018 ble lavere enn forventet.
3112 Tildeling av ordinære tildeles fra hovedstyret ut ifra søknad om ordinære
midler. Denne posten ble litt større, da vi fikk tildelt mer midler enn forventet.
3116 dugnadsinntekt. Denne ble høyere enn forventet, da tull ikke hadde lagt inn inntekter
fra dugnader i budsjettet.
3201 Inntekter for leie av TULLs utstyr. Denne posten gikk bedre enn forventet.
3202 Inntekter medlemmer har betalt for turer og sosiale arrangementer. Denne posten er
lavere enn forventet. Det skyldes at årets tur til Senja ble avlyst pga. manglende påmelding.
7141 TULL arrangerer Freskluft hver høst sammen med Fjellgruppa og Trulle.
Her har TULL ansvar for busstransport og kjøregodtgjørelse. Noe høyere enn budsjettert.
7142 Kjøregodtgjørelse som utbetales til medlemmer som stiller med bil til våre
arrangementer. Lavere enn forventet, pga at turen til Senja ikke ble arrangert
7710 Innkjøp av mat til sosiale arrangementer. Matinnkjøp til Julebord. Denne posten ble
lavere enn forventet. Dette skyldes at det var færre deltagere på julebordet i år, enn
tidligere pga. begrenset lokale. I tillegg er det ikke mottatt regning fra en matleverandør til
julebordet.
7711 Utgifter til styremøter. I hovedsak mat.
Denne posten ble lavere enn budsjettert

7712 Utgifter for hytteleie, leie av lokale etc.
Denne posten ble høyere enn forventet pga. at årets julebordlokale ble dyrere enn tidligere
år.

7713 Innkjøp av utstyr.
Denne posten ble lavere enn forventet.
7714 skredkurs instruktør o.l. Denne ble noe lavere enn forventet. Dette skyldes at et
skredkurs ble avlyst og kun et depositum ble betalt for dette.
7716 utgifter for arrangering av turer. Denne ble Noe høyere enn forventet.
7717 utgifter til promotering.
7720 Utgifter knyttet til årsmøtet.
Denne posten gikk omtrent som forventet
8051 Renteinntekter bankinnskudd

Resultatregnskap og budsjett
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Noter
Noter til resultatregnskap 2018
3111 Egenandel skredkurs. Kontingent medlemmer betaler for skredkurs. Denne posten er
høyere enn forventet da påmelding til skredkurs 2019 er startet tidligere enn for tidligere
år, slik at deltakeravgifter kommer inn i 2018 i stedet for 2019.
For skredkursene i 2018, måtte ett kurs kanselleres pga. ingen påmeldte. Dette førte til at
inntekter for skredkursene arrangert i 2018 ble lavere enn forventet.
3112 Tildeling av ordinære tildeles fra hovedstyret ut ifra søknad om ordinære
midler. Denne posten ble litt større, da vi fikk tildelt mer midler enn forventet.
3116 dugnadsinntekt. Denne ble høyere enn forventet, da tull ikke hadde lagt inn inntekter
fra dugnader i budsjettet.
3201 Inntekter for leie av TULLs utstyr. Denne posten gikk bedre enn forventet.
3202 Inntekter medlemmer har betalt for turer og sosiale arrangementer. Denne posten er
lavere enn forventet. Det skyldes at årets tur til Senja ble avlyst pga. manglende påmelding.
3220 Inntekter fra Fri Flyt AS. TULL stiller med frivillige til deres arrangement Fri Flyt
Filmtour, og mottar 10% av overskuddet fra arrangementet. Denne posten er lavere enn
forventet, da midler ikke har blitt overført fra Fri Flyt innen utgangen av 2018. Dette
forventes å få inn i starten av 2019.
4100 Innkjøp varer under tilvirkning. Som forventet da den ikke var nevnt i budsjettet.
6620 Er knyttet til vedlikehold og reparasjon av TUlls utstyr. Denne posten var lavere enn
forventet. Tull har noe utstyr som må repareres, men dette har ikke blitt gjort i 2018
7141 TULL arrangerer Freskluft hver høst sammen med Fjellgruppa og Trulle. Her har
TULL ansvar for busstransport og kjøregodtgjørelse. Noe høyere enn budsjettert.
7142 Kjøregodtgjørelse som utbetales til medlemmer som stiller med bil til våre
arrangementer. Lavere enn forventet, pga at turen til Senja ikke ble arrangert
7710 Innkjøp av mat til sosiale arrangementer. Matinnkjøp til Julebord. Denne posten ble
lavere enn forventet. Dette skyldes at det var færre deltagere på julebordet i år, enn tidligere
pga. begrenset lokale. I tillegg er det ikke mottatt regning fra en matleverandør til
julebordet.
7711 Utgifter til styremøter. I hovedsak mat.
Denne posten ble lavere enn budsjettert

7712 Utgifter for hytteleie, leie av lokale etc.
Denne posten ble høyere enn forventet pga. at årets julebordlokale ble dyrere enn tidligere
år.
7713 Innkjøp av utstyr. Denne posten
ble lavere enn forventet.
7714 skredkurs instruktør o.l. Denne ble noe lavere enn forventet. Dette skyldes at et
skredkurs ble avlyst og kun et depositum ble betalt for dette.
7716 utgifter for arrangering av turer. Denne ble noe høyere enn forventet.
7717 utgifter til promotering.

7720 Utgifter knyttet til årsmøtet.
Denne posten gikk som forventet

Generell
kommentar
Ved årsskiftet hadde TULL 60 901,15,- kr på konto og et årsoverskudd på 39 150,38
kr. Overskuddet skyldes hovedsakelig:
• Påmeldingen til skredkursene i 2019 ble lagt ut tidligere enn det har blitt gjort
tidligere år. Dette gjør at deltakeravgiften for dette har kommet inn før årsskiftet.
• Tull fikk 10 000 kr i dugnadsinntekter i forbindelse med arrangering av åpen dag for
studenter og ansatte ved UIT. Det var et krav at disse midlene ikke skulle gå inn i tulls
allerede planlagte budsjett, men skylle nyttes til et eget arrangement, utstyr eller lignende.
Pga. mangel på tid blant styremedlemmer, og et ønske om å nytte dette til en aktivitet
rettet mot ski, har dette ikke blitt brukt i 2018. Det er planlagt å nytte dette til arrangering
av førstehjelpskurs og en arfterskikveld i starten på 2019.01.23
• Det er ikke mottatt regning for ene leverandøren av mat til julebordet ( ca. 4000 kr).
Driftsutgifter for 2018 ble på 91 0009,62 kr, mot budsjetterte 116 600 kr. Dette skyldes:
• Ett skredkurs ble avlyst (ca 10 000 kr)
• Senjaturen ble avlyst ( ca. 12 000 kr)
Midlene som står på konto skyldes punkter nevnt over, i tillegg til at TULL har aktiviteter på
vinterhalvåret og følger derfor ikke et normalt kalenderår. Midlene som er på konto er satt av
til bruk på aktiviteter som arrangeres før neste tildeling av midler:
• Skredkurs ( ca 45 000 kr)
• Førstehjelpskurs og afterskikveld (10 000kr fra tidligere nevnte dugnad)
• Arrangering av stampkveld i Grøtfjord (4 000 kr)
• Årsmøte

• Andre mindre aktiviteter

Kasserer TSI TULL Halvard
Hanekam
Kommentar til budsjettet
Notat til budsjett 2019
Budsjettet for 2019 baseres på budsjettet fra 2018 og de fra tidligere år, med noen små
justeringer. Aktivitetsnivået for 2019 planlegges å være likt som tidligere år (med unntak av
noen turer som ble avlyst i 2018)
Utgifter er meint å dekke følgende tiltak:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tur til Senja
Freskluft (tur sommarøy under debutuka)
Tur til lyngen
2 stk Stampkveld i Grøtfjord.
3 stk skredkurs
Diverse mindre arrangement med lav kostnad.
Utstyr til trenging og utleieutstyr til medlemmer
Arrangere julebord

Beskrivelse av poster:
Inntekter:
3111 Egenandel skredkurs.
Kontingent medlemmer betaler for skredkurs. Forventa inntekt for arrangering av 3 skredkurs.
3112 Tildeling av ordinære midler
midler tildelt fra hovudstyre ut fra søknad om ordinære midler.
Satt på grunnlag av søknad om ekstraordinære midler.
3115 tildeling av ekstraordinære midler
Tildeling av restmidler fra semesteravgiften. Ikkje ført opp, da det ikkje er planlagt å søke om
ekstraordinære midler.
3201 Inntekter for leie av TULLs utstyr.
Satt til null da forventa leieinntekt er usikker, inntekter vil føre til at post 3202.
3202 Inntekt fra deltakeravgift, sosiale arrangement.
Dette er inntekt fra arrangering av turer, samlinger og sosiale arrangement. Inntekter vil dekke
sine respektive arrangement.
3220 Inntekter fra Fri Flyt AS. TULL stiller med frivillige til deres arrangement
Fri Flyt Filmtour, og mottar 10% av overskuddet fra arrangementet.

Kostnader
6620 reparasjon og vedlikehold av utstyr
Er knyttet til vedlikehold og reparasjon av TUlls utstyr, som telt, lavvo, førstehjelpsutstyr
Satt på bakgrunn av erfaringer fra tidligere år.
7140 Reisekostnader
Dette er reisekostnader i forbindelse med turer/samlinger. I tillegg kommer post 7141.
Dette dekker reiseutgifter til tur/samling på Senja i mai og tur/samling i lyngen i september.
Kost er satt med grunnlag fra utgifter tidligere år, og det forventes følgende:
Senjatur: 5400 kr (kjøring og ferge til Senja)
Lyngentur: 5000 kr (kjøring til Furuflaten)
Merk at dette vil avhenge av antall deltakere.
7141 Buss og transport til Freskluft
TULL arrangerer Freskluft hver høst sammen med Fjellgruppa og Trulle.
Her har TULL ansvar for busstransport og kjøregodtgjørelse.
Kost er satt med grunnlag av utgifter tidligere år
7710 Innkjøp av mat til sosiale arrangementer.
Mat til sosiale arrangement. Dette går til mat på Tull’s årlige julebord og andre
sammenkomster.
Kost er satt med grunnlag fra tidligere utgifter. Denne kan variere en del, med antall påmeldte
på julebordet (veldig høy i fjor).
7711 Styremøter.
Utgifter til styremøte, i hovedsak mat.
Satt til 500 kr * 5 medlemmer
7712 Utgifter til sosiale arrangementer
Dekker kost til sosiale arrangement, i hovedsak til julebord. Merk at tidligere har utgifter til
turer har blitt ført på denne posten. Dette har nå fått egen post (7715), og forventet utgift blir
derfor lavere.
7713 Innkjøp, oppdatering av utstyr.
Skal dekke innkjøp av diverse utstyr.
Satt med bakgrunn av at me ønsker å kjøpe inn nytt utstyr til barmarkstrening (vester, frisbee,
baller)
7714 skredkurs instruktør o.l
Skal dekke alle utgifter i forbindelse med skredkurs.
7716 utgifter arrangering av turer
Skal dekke kostnader til turer.
Dette vil være leie av hytter, utgifter til mat og diverse. Forventet utgifter basert på
foregående år:
Senjatur: 8 000 kr
Lyngentur 6 000 kr

2 stk tur til Grøtfjord (stampkveld): 7000 kr
7720 Generalforsamling
Utgift i forbindelse med årsmøte, i hovedsak mat.
Arrangementer som er brukt som grunnlag for budsjett er 3 stk skredkurs, tur til Senja, tur til
Lyngsdalen, 2*stampkveld i grøtfjord, Freskluft og andre mindre arrangement. Dette er
arrangementer som tull arrangerer kvart år
Økonomiansvarlig Halvard Hanekam

Søknad om ordinære midler
Som dere ser av vedlagte budsjett budsjetterer vi med 50 300,- i tilskudd fra TSI
Hovedstyre.
Dette er meint å dekke følgende tiltak:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tur til Senja
Freskluft (tur sommarøy under debutuka)
Tur til lyngen
2 stk Stampkveld i Grøtfjord.
3 stk skredkurs
Diverse mindre arrangement med lav kostnad.
Utstyr til trenging og utleieutstyr til medlemmer
Arrangere julebord

Post 6620 reparasjon og vedlikehold av utstyr
- Batterier, tape, førstehjelpsutstyr. Forventa utgift 2 400,Av dette søker vi om 1200,- i ordinære midler fra TSI Hovedstyre.
Post 7140 reisekostnader
Forventet utgift 10 400 kr
Dette vil gå til reiser i forbindelse med tur/Samling på Senja og Lyngen
Av dette søker vi om 4000,- i ordinære midler fra TSI Hovedstyre, med fordeling;
Senjatur: 2 200 kr
Lyngentur 1 800 kr
Reise vil bli gjort ved kjøring og ferge, da det typisk ikke er offentlig transport på Tull
destinasjoner.
Post 7141 Buss og transport til Freskluft
Dette vil gå til transport med bus til Sommarøy.
Forventet verdi 8 000 kr
Av dette søker vi om 3 500,- i ordinære midler fra TSI Hovedstyre.
Her vil vi leie inn størst mulig buss (ca 50 personer)
7711 Styremøter
500 kr * 5 styremedlemmer
Totalt: 2500,Av dette søker vi om 2500,- i ordinære midler fra TSI Hovedstyre.
Post 7712 Utgifter sosiale arrangement og Post 7710 innkjøp av mat til sosiale
arrangement

Slår sammen poster, siden begge er for sosiale arrangementer
Forventet utgift 22 500 kr
Av dette søker vi om 6500,- i ordinære midler fra TSI Hovedstyre.
Midler vil bli brukt til Julebord (4000 kr som er ca 25% av totalkost).
Resten vil gå til mindre arrangement (biiperkveld, og andre spontane arrangement) som er
gratis for deltakerne.
Post 7713 innkjøp, oppdatering av utstyr:
•

innkjøp av utstyr til barmarkstrening (vester, frisbee, ball), forventa utgift 3 600 kr

Av dette søker vi om 1800,- i ordinære midler fra TSI Hovedstyre.
Post 7714 skredkurs instruktør o.l
- Støtte til egenandel på deltagelse på skredkurs (3 stk). forventa utgift 50 000,Av dette søker vi om 20 300,- i ordinære midler fra TSI Hovedstyre.
Post 7716 Utgifter arrangering av turer
Forventet utgift 21 000
Av dette søker vi om 10 500,- i ordinære midler fra TSI Hovedstyre, med fordeling;
Senjatur: 4 000 kr
Lyngentur 3 000 kr
2 stk tur til Grøtfjord (stampkveld): 3 500 kr
midler blir brukt diverse utgifter for turen, mat og leie av lokale/hytte. Merk at våre turer har
typisk over 20 deltakere, slik at støtte per deltager er nokså lav

Vi håper på forståelse for våre prioriteringer. Er det noe som er uklart, ta kontakt med
Kasserer Halvard Hanekam på tlf: 99888418.
Med vennlig hilsen
Daniel bjørnbekk altmann

Halvard Hanekam

Leder i TSI TULL

Kasserer i TSI TULL

Utstyrsliste
Utstyr

Antall

Skredsøkere

7 stk

Spader

7 stk

Søkestenger

5 stk

Truger

4 stk

Pulk m. sele/drag

2 stk

Slalomsko

3 par

Telt

1 stk

Lavvo m. ovn

1 stk

Førstehjelpsskrin

4 stk

TSI Unicycling
2019

TSI Volleyball 2018
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.)'/+%&0",-12!-3$%%+456%%I skrivende stund har TSI Volleyball syv lag på ulike nivå. D1 og H1 i allnorsk 1. divisjon.
D2 og H2 i 2. divisjon Nord. D3, H3 og Mix som spiller i bedriftsturneringer, i tillegg til at de
har mulighet til å melde seg på enkeltturneringer i 2. divisjon Nord. Hele gruppen utgjør 146
medlemmer.
I januar stilte vi som vanlig som dommere i solcup og vi stilte også lag i dame, herre og
mixklassen.
Våren 2018 ble vi enige om å melde på et damelag og et herrelag i 2. divisjon Nord. Begge
lag har deltatt på alle rankingturneringene i høst, og har vist stor fremgang. En høydare hos
herrelaget denne sesongen er 2. plass på turneringen i Alta i oktober. Damelaget sin beste
plassering denne sesongen er en 4. plass på turneringen i Tromsø i november.
TSI sitt damelag i 1.divisjon havnet sist i serien sesongen 17/18, men forsetter i 1.div denne
sesongen. Etter bare en seier i hele sesongen er damene gira på å gjøre det enda bedre denne
sesongen. De begynte med å vinne NNM på hjemmebane, samt tok sesongens første seier i
1.div-turneringen i Tromsø i oktober. Foreløpig er det ingen seire i serien enda, men veldig
mye bra spill. Damene har fortsatt en god del kamper igjen å spille etter jul, så vi håper på
bedre resultater da.
Sesongen 17/18 endte herrelaget i 1.divisjon på 7.plass i serien av totalt 14 lag, noe som er
utrolig bra.
I juli reiste 1.div-herrene og noen gjestespillere fra BKT til Portugal for å delta i student-EM
der de møtte noen av de beste studentlagene i Europa. Der endte de på 15. plass av 16 lag. Det
sosiale var uten tvil en høydare på denne turen.
Ved sesongstart kom herrelaget på 2. plass i NNM, slått av Finnsnes, et lag de vant mot i
gruppespillet i samme turnering. 1/16-finale ble spilt mot Finnsnes, og TSI lå an til å tape 3-0
på stillingen, 23-17 til Finnsnes. På mirakuløst vis klart TSI-gutta å snu dette til en 3-2 seier,
og gikk videre i cupen, som de senere røk ut fra mot BKT. På rankingturneringen i Tromsø
endte lagte nest sist. I serien står de med to seiere og seks tap, med tre kamper igjen å spille
etter jul. De har muligens spilt et av Norges lengste sett denne sesongen! 36-34 mot Spirit
Lørenskog.
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Ved semesterstart i august ble det gjort en utrolig god jobb med rekrutering av nye
medlemmer, og på grunn av den store økningen av medlemmer i høst opprett vi D3 og H3 i
midten av oktober 2018.
I oktober sendte TSI ni lag til Harstad for å delta på bedriftsturnering. 51 spillere reiste
avgårde, noe som må være ny rekord. Det ble en fantastisk tur både sosialt og sportslig.
Lagene kom hjem med 2. plass i mix, og 3. plass i herre og mix.
Sosialt har det blitt arrangert temafester og internturneringer igjennom hele året, i desember
arrangerte vi julebord med ca. 80 deltakere.
I tillegg arrangerte TSI Volleyball Nord-norsk mesterskap i sandvolleyball i august. Der
deltok åtte lag på herresiden og fire lag på damesiden.
TSI Volleyball har nå 7 lag på ulike nivå, helt fra nybegynner til allnorsk 1. divisjon. Målet er
å fortsette å kunne ha et tilbud på alle nivå. Lagene har trent hverandre. Tuomas Heiskanen
har ansvaret for H1, Kato Karlsen er trener for D1, Elise Cruickshank har vært trener for D2 i
høst, men gav seg før jul, så de står foreløpig uten trener. Karoline Løkaas har treneransvaret
for H2, og får my skryt fra gutta på laget.
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2*4)+*-789:Leder: Ida Marie Dalstein
Nestleder: Karoline Kastnes
Økonomiansvarlig: Margrete Lein Sandnes
Kasserer: Sondre Solstad
Sosialt ansvarlig: Jane Buktenes
Dugnadsansvarlig: Nikolai Figenschau
Utstyrsansvarlig: Kato Karlsen
Sponsoransvarlig: Thea Kristin Johansen
Arrangementkomite: Hanna Sofie Floer
Herre 1: Tuomas Heiskanen/Stian K. Johnsen
Herre 2: Stian Pettersen/Adrian Pischedda
Dame 1: Karoline Kastnes
Dame 2: Margrete Lein Sandnes
Mix: Alexander Trondsen Nordvik
Varamedlem: Pål Ofstad
Varamedlem: Tor Øystein Kristiansen

-
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2*4)+*-789;Leder: Karoline Kastnes
Nestleder: Ida Marie Dalstein
Økonomiansvarlig: Vegard Lauritsen
Økonomiansvarlig: Jørgen Berntzen
Sosialt ansvarlig: Jane Caroline Buktenes
Dugnadsansvarlig: Sara Velde Gartland
Utstyrsansvarlig: Kato Sandmo Karlsen
Arrangementansvarlig: Hanne Sofie Floer
Koordinator for 1. div og 2. div:
Koordinator for D3, H3 og mix:
Varamedlem: Marko Kovacevic
Varamedlem: Amalie Salamonsen
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Kontonr

Konto

Inngående 01.01.2018

Endring

Utgående 31.12.2018

1320 Forskudd Diverse

3 611,32

- 3 611,32

0,00

1375 Fordringer på styremedlemmer

2 473,89

- 2 473,89

0,00

1500 Kundefordringer

49 891,50

27 354,95

77 246,45

1901 Kontanter, NOK

2 863,00

0,00

2 863,00

58 361,84

10 222,01

68 583,85

- 90 449,49

- 1 050,00

- 91 499,49

0,00

8 270,00

8 270,00

- 23 100,00

23 100,00

0,00

- 3 652,06 - 53 361,94

- 57 014,00

1920 Brukskonto (15031841582)
2050 Annen egenkapital
2390 Annen gjeld til kredittinstitusjon
2900 Forskudd fra kunder
2999 Annen kortsiktig gjeld

.)')+,"'=6>-

Driftsinntekter
3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri

Denne perioden

Forrige periode

584,00

6 310,27

137 350,00

64 800,00

94 670,35

20 647,00

1 500,00

0,00

3120 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri

52 550,00

230 239,00

3122 Egenandel turer

34 600,00

22 467,00

321 254,35

344 463,27

41 670,00

0,00

41 670,00

0,00

3900 Annen driftsrelatert inntekt

326 576,93

259 567,00

39 Annen driftsrelatert inntekt

326 576,93

259 567,00

689 501,28

604 030,27

3101 Treningsavgift
3110 Salgsinntekt egentilvirkede varer, avgiftsfri
3112 Egenandel Turer 1.Div

31 Salgsinntekt, avgiftsfri
3200 Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet
32 Salgsinntekt, utenfor avgiftsområdet

Sum driftsinntekter
Driftsutgifter
4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy avgiftssats
40 Forbruk av råvarer og innkjøpte halvfabrikata
5960 Dommerkurs, trenerkurs, etc.

Denne perioden

Forrige periode

- 1 605,23

- 3 376,54

- 1 605,23

- 3 376,54

0,00

- 7 000,00
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59 Annen personalkostnad

0,00

- 7 000,00

- 92 851,35

- 37 155,85

- 2 907,90

0,00

- 95 759,25

- 37 155,85

6796 Dommertjenester

- 49 626,27

- 7 322,00

67 Fremmed tjeneste

- 49 626,27

- 7 322,00

7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig

- 209 977,06

- 162 314,39

7141 Reisekostnader 1.Div

- 176 518,14

- 217 539,43

- 386 495,20

- 379 853,82

- 42 418,43

- 18 693,45

- 42 418,43

- 18 693,45

- 92 250,00

- 84 293,68

- 92 250,00

- 84 293,68

- 8 550,00

- 2 405,00

0,45

0,90

- 489,02

0,00

- 9 038,57

- 2 404,10

- 3 900,00

- 1 800,00

- 3 900,00

- 1 800,00

- 681 092,95

- 541 899,44

6541 Idrettsutstyr
6551 Datautstyr
65 Verktøy, inventar og driftsmaterialer som ikke skal aktiveres

71 Kostnad og godtgjørelse for reise, diett, bil o.l.
7310 Sosiale arrangementskostnader
73 Salgs-, reklame- og representasjonskostnad
7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget
74 Kontingent og gave
7711 Styremøter
7740 Øreavrunding
7770 Bank- og kortgebyr
77 Annen kostnad
7831 Tap på fordringer, fradragsberettiget
78 Tap o.l.
Sum driftsutgifter
Driftsresultat
Driftsresultat
Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster
8051 Renteinntekt bankinnskudd
80 Finansinntekt
Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster
Resultat
Resultat

Denne perioden
8 408,33
Denne perioden

Forrige periode
62 130,83
Forrige periode

41,48

61,15

41,48

61,15

41,48

61,15

Denne perioden
8 449,81

Forrige periode
62 191,98
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?$*+)-*0%-)+,"'=6>+*-789:@Balanse
1320 Forskudd diverse

kr 0,00

I år er det ikke bokført noe for forskudd diverse, da dette er oppgjort på forhånd av
avslutningen på regnskapsåret.
1375 Fordringer på styremedlemmer

kr 0,00

Siden klubben ikke har noen mulighet for å betale over bankkort, må styremedlemmer eller
andre lagledere bestille flybilletter, leiebiler, overnatting etc. på vegne av klubben. Kontoen
omhandler penger som er til overs etter bestilling av reise til Lierne og Julebordet. Alt dette er
oppgjort og kontoen står dermed i null.
1500 Kundefordringer

kr 77 246,45

Posten består av utestående fakturaer for dugnad, treningsavgift, egenandeler og drakter som
ikke er betalt innen 31.12.2018. Fordringene er reelle og forventet innbetalt i løpet av Januar.
1901 Kontanter

kr 2 863,00

Klubben avholdte cafe under NNM i september 2017, som følge av dette fikk vi en del
innbetalinger i form av kontanter. Av disse vil 1963,- settes inn på klubbens bankkonto, de
resterende 900,- vil brukes i kassen ved neste cafe. Denne kontoen har ikke blitt brukt i
etterkant
1920 Brukskonto (1503.18.41582)

kr 68 583,85

TSIs Volleyballs bankkonto, det gjenstår 69 303,32,- på konto pr 31.12.18.
2390 Annen gjeld til kredittinstitusjon

kr 8 270,00

Dette er faktura for reise som ble sendt til TSI HS, og som ligger til forfall etter nyttår da den
vil bli gjort opp.
2050 Annen egenkapital

kr 91 499,49

TSI’s egenkapitalkonto, TSI har i inngangen til 2019 en forsvarlig egenkapital for videre drift.
2900 Forskudd fra kunder

kr 0

Posten består av forskuddsbetalte treningsavgifter, men i år har ikke dette blitt brukt.
9

2999 Annen kortsiktig gjeld

kr 57 014,00

Det gjenstår regninger etter reise og julebord som ikke er betalt innen 31.12, disse blir betalt i
begynnelsen av Januar.

DRIFTSINNTEKTER
3100 Salgsinntekt handelsvarer, avgiftsfri

kr 584,00

Posten består av inntekter ved salg av varer i cafe under arrangementet.
3101 Treningsavgift

kr 137 350,00

Det ble innbetalt totalt 137 350,- i treningsavgift til klubbkassen 2018. Dette er de 300,- kr
medlemmer betaler i avgift pr semester. De medlemmene som skal delta i 1. divisjon betaler
3000,-, inntektene fordeler seg følgende:
3110 Salgsinntekt egentilvirkede varer, avgiftsfri

kr 94 670,35

Denne posten gjelder for egenandel ved julebordet og spillernes innbetalinger til drakter. I
TSI må alle spillerne som løser lisens betale for egne drakter.

3112 Egenandel Turer 1.div

kr 1 500,00

Spillere som deltar i 1. divisjon og som ikke har opparbeidet seg nok dugnadstimer får en
egenandel som de må dekke når de er med på borteturer
3120 Salgsinntekt tjenester, avgiftsfri

kr 52 550,00

Deler av inntektene på dugnad.
3122 Egenandel turer

kr 34 600,00

Posten viser egenandeler ved reiser utenom 1. divisjon.
3200 Salgsinntekter handelsvarer, utenfor avgiftsområdet

kr 41 670,00

Overtrekks drakter for medlemmer i klubben som bestilt gjennom klubben, men
medlemmene betaler selv.
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3900 Annen driftsrelatert inntekt

kr 326 576,93

Dette er støtte undergruppen har mottatt fra andre organisasjoner. Totalt har vi fått 190 000
fra HS i ordinære midler og har i tillegg fått støtte på 50.000 kr for deltagelse i EM for
stundentlag og tjent inn masse midler ved å jobbe dugnad.

DRIFTSUTGIFTER
4000 Innkjøp av råvarer og halvfabrikata, høy avgiftssats

kr 1605,23

Innkjøp av råvarer til cafe under diverse turneringer i Tromsø høsten 2018.
6541 Idrettsutstyr

kr 92 851,35

Består av kjøp av treningsutstyr og baller. I 2018 ble kjøpt inn drakter, baller, treningsutstyr
og kampmateriell for ca. 92 000,-.
6551 Datautstyr

kr 2 907,90

Det ble satset mer på streaming og dermed ble mye datautstyr og teknisk utstyr kjøpt inn.
6796 Dommertjenester

kr 49 626,27

Kostnader i forbindelse med dømming av hjemmekampene i 1. divisjonen hele 2018. Posten
er mye høyere enn fjordåret pga vanskelighetene med å få tak i lokale dommere.
7140 Reisekostnad, ikke oppgavepliktig

kr 209 977,06

Posten består av reisekostnader i forbindelse med reiser til alle arrangementer utenom reiser i
forbindelse med seriespill i 1. divisjon. Årets kostnader består av reiser til bla. Harstad og
Alta. Reiseutgiftene til de to nye lagene i andredivisjon ligger under denne posten, noe om
gjør at den blir relativt høy, i tillegg til at vi valgte å sende 9 lag til Harstad, noe som medførte
en høy kostnad.

7141 Reisekostnader 1.Div

kr 176 518,14

Dette er reisekostnader i forbindelse med seriespill i 1. divisjon, både for dame- og herrelaget.
Dette inkluderer reiser til turneringsspill og reiser i forbindelse med bortekamper i Oslo,
Trondheim, Kristiansund og Farsund.
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7310 Sosiale arrangementskostnader

kr 42 418,43

Dette er kostnader som er knyttet til sosiale fester og arrangementer. Det ble arrangert
Julebord i desember, og de øvrige kostnadene er brukt til å arrangere internturneringer med
fest samme helg.
7410 Kontingent, ikke fradragsberettiget

kr 92 250,00

Denne posten består av påmeldingsavgifter til seriespill, medlemskontingent til region og
forbund. Det er en regning som kom helt på slutten av året som vil bli betalt i Januar 2019 på
29.000
7711 Styremøter

kr 8550,00

Kostnader i forbindelse med styremøter, dette består av mat til styremøtene. Denne er over
budsjettet fordi det har vært gjennomført flere styremøter og styret er utvidet.
7740 Øreavrunding

kr 0,45

Øreavrunding.
7770 Bank- og kortgebyr

kr 489,02

Gebyrer knyttet til banktjenester som vi har benyttet oss av.
7831 Tap på fordringer, fradragsberettiget

kr 3 900

Gjelder fakturerte salg som ikke vil bli innbetalt. Dette er faktura som har vært stående over
lengre tid og vi har ikke fått kontakt med vedkommende.
8051 Renteinntekt bankinnskudd

kr 41,48

Renteinntekt på TSI Volleyballs brukskonto i 2018.
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2E="6&-$/-$)&0"F)+-/0&%+)TSI Volleyball søker herved om 270 000,- i støtte av ordinære midler for 2019. I tillegg
ønsker undergruppen å beholde de pengene som står på kontoen 1.1.2019.

Søknadssummen er ment for å drifte to lag i 1. divisjon, to lag i 2. divisjon og tre lag i andre
turneringer. Dette gjør at vi i 2019 vil ha et sportslig tilbud til alle medlemmene i
undergruppen.
I budsjettet er det planlagt å fortsette med satsningen i 1. divisjonen både på dame- og
herresiden. Det er etablert herre 2, dame 2, herre 3 og dame 3 i tillegg til eksisterende miks
lag. Herre 2 og dame 2 spiller i den lokale 2.divisjonen mens herre 3, dame 3 og miks deltar
på diverse turneringer. I tillegg utfører vi en rekke interne arrangement som medlemmene
benytter seg av. Disse arrangementene inneholder volleyball på dagtid med sosialt samvær på
kvelden. Denne økte satsingen med idrett på samtlige nivåer har gitt et stort behov for å
utdanne trenere på alle nivåene. Alle trenerne spiller eller har spilt i TSI volleyball. Totalt
hadde vi 145 medlemmer som betalte kontigent høsten 2018. Mange av disse er også
utvekslingsstudenter. Vi velger dermed å sette 135 medlemmer siden noen av
utvekslingsstudentene bare er her ett semester. I henhold til fordelingsnøkkelen punkt 2.1 og
2.2 kan vi søke om 284800, se tabell under. Begrensningen i punkt 2.4 gjør at vi kan søke om
270000 kr i 2019.
Punkt:

Budsjettert:

Tildeling iht. fordelingsnøkkel

2.1.1

329000

164000

2.1.2

91600

45800

2.1.3

13000

6500

2.1.4

50000

2500

2.1.5

11400

57000

2.2.3

37500

6500

2.2.4

5000

2500

SUM

284800
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Det var med utgangen av 2018 68’583,85 kr på konto. Av disse er 57’014 kr kortsiktig gjeld
for regninger som betales i Januar, men hører med i budsjettet for 2018. Det resterende blir
brukt tidlig i Januar til bortekamper som kommer før årsmøtet til HS og vi ønsker dermed å at
disse pengene ikke regnes med i søknadssummen eller på annen måte blir fratrukket.
Regnskapsloven tillater ikke avvikende regnskapsår, som betyr at et regnskapsår er fra 1.1 til
31.12, mens for undergruppen er egentlig et regnskapsår fra 1.8 til 31.7. Å bruke et resultat
målt 31.12 vil derfor alltid gi et feil bilde over situasjonen.

A*'*4)'%0'*+-Utstyr

Antall

Ispose

3 stk

Førstehjelpsskrin

1 stk

Sportsteip

13 stk

Kompressbind

5 stk

Saks

1 stk

Tigerbalsam

1 stk

Fatle

1 stk

Elastisk tekstilplaster

1 pk

Desinfeksjonsserviett

6 stk

Brannsalve

1 pk

Engangshanske

6 stk

Certizin

6 stk

Skyllevann

1 flaske

Sårdesinfeksjon

1 flaske

Førstehjelpsbrosjyre

1 stk

Antenne

18 stk

Antenneholder m/knyting

15 stk

Tralle for stenger

1 stk

Stang

10 stk

Nett

9 stk

Netthenger

9 stk
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Målestav

1 stk

Ballkurv

3 stk

Ballbagg (6 baller)

3 stk

Stor ballbag (~20 baller)

1 stk

RCA → 3,5mm jack

1 stk

Ballpumpe

2 stk

Poengtavle

5 stk

MVA200 ball

56 stk

Dommerflagg

2 stk

Pose til dommerflagg

1 stk

Izette kortleser

1 stk

Dommerstol

2 stk

Sugekopp

1 stk

Kampskjema

37 stk

Penn

16 stk

Hyssing

~10m

Dommerfløyte

6 stk

A4 ark

~100 stk

Oppstillingslapper

~80 stk

Blokk for ark

2 stk

Shorts

7 stk

Talent Zip genser

5 stk

Alkaline drakt

3 stk

Andromeda drakt

2 stk

Eldre drakt

1 stk

Elektronisk trykkmåler

2 stk

MVP200 ball

2 stk

Videokamera (SONY HDR-CX405)

1 stk

Enkoder (Elgato gamecapture HD)

1 stk

Webkamera (Logitech C922)

1 stk

10m HDMI

1 stk
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1,8m USB forlenger

2 stk

3m USB forlenger

1 stk

10m USB forlenger

1 stk

1,8m mini-HDMI → HDMI

1 stk

Hodetelefoner (Logitech H390)

1 stk

Utlånsdrakter (Titan)

20 stk

Trenergensere (Talent Zip)

3 stk

Tripod

1 stk

Ballkasse

1 stk

Hengelås

1 stk

VLS300 Sandvolleyball

3 stk

Partytelt

1 stk
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ISU Troms; application for budget 2020
Financial statements from fall 2018- Spring 2019 + Protocol of General Assembly

Prepared by Yong Xin Mo, Lorraine
New Treasurer, ISU Tromsø

ISU Tromsø application for budget 2020
1. General Information about ISU Tromsø
Definition of ISU: Independent, democratic, non-religious, non-racial, non-partisan, nonprofit,
student-run organization committed to the interests of all international students the UiT. ISU
does not
discriminate on the basis of race, religion, creed, gender, political or sexual orientation, marital
status,
physical or mental disability, language fluency, or country of origin.
Objectives:
 Ensure the rights and welfare of current and future international students at the
University of Tromsø.
 Aid, assist, collaborate, or participate in actions, activities, or events of diverse nature,
that advances ISU Tromsø as an organization, improve the quality of life of international
students.
 Keep contact with and assist other organizations with similar or compatible objectives.
2. Overview and accounting for activities in the previous period
Overview of activities which were held during previous year is available in attachments 1 and 2.
Detailed accounting for them (financial reports, event reports and receipts) is archived in ISU
office an available upon request.
3. Overview of planned activities for application period
Activities are planned during regular executive board meetings every week. The list of these
activities can be found in attachments 1 and 2. The draft budget based on previous year and the
list over planned activities may be found in attachments 3 and 4. The plan is still to have at least
one activity every week, so the plan includes a lot of events coming in the future.

4. Budget for the application period
Since university is becoming bigger and accepts more and more international students every year
(more than 400 in this semester), ISU needs more and more funds each semester in order to make
sure most of the International students can enjoy our activities. That is why at the executive
board meeting 18.9.2019 board has decided to apply for the bigger amount of funds than in last
year.
Amount we apply for: NOK 136 000 (one hundred and thirty-six thousand Norwegian Kroners)
5. Signed annual meeting protocol
Protocol of ISU General Assembly which was at the 9th of September, signed by elected
president and head of the election committee is attached. Signed copy has been delivered to
Student Parliament’s postbox.
6. Account information
Account number: _0539.76.45950______________________
Account holder name: __International Students Union T__________________
DNB-bank

7. Contact information of responsible person
Person responsible for application:
Bhupender Singh Tanwar
Address:
508, Asgardegen 9
9016 TROMSØ

Telephone:
+4746229823
e-mail:
bta016@post.uit.no
President of ISU Tromsø

Bhupender Singh Tanwar
19.09.2019

Attachments 1 and 2

Attachment 3
Financial Statement
International Students’ Union of Tromsø
Budget proposal Spring 2020

Trip
Activities/items (Barents-Euro Arctic)
Bowling Night
International Dinner
City Rallye Tromsø
Movie Nights
Student Welcome
Party
Husky Farm
Norwegian National
Day
Ice Skating
Minigolf
Cabin Trip
Brewery Tour (Mack)
Office Costs
Travel Costs
General Assembly
Cash Incentives

Total: 71,000 NOK

20.000 NOK
4.000 NOK
2.000 NOK
2.000 NOK
3.000 NOK
4.000 NOK
2.000 NOK
2.000 NOK
3.500 NOK
3.000 NOK
3.000 NOK
4.000 NOK
2.500 NOK
3.000 NOK
4.000 NOK
9.000 NOK

Attachment 4
Financial Statement
International Students’ Union of Tromsø
Budget proposal: Fall, 2020

Activities/items General Assembly
Welcome BBQ
Movie Nights
Sports Tournament
Brewery Tour (Mack)
International Dinner
Quiz Nights
Bowling Night
Speed Dating
Farewell Dinner
Ice Skating
Cabin Trip
City Rallye Tromsø
Husky Farm
Office Costs
Travel Costs
Cash Incentives

Total: 65, 000 NOK

4.000 NOK
6.000 NOK
3.000 NOK
4.000 NOK
4.000 NOK
3.000 NOK
3.000 NOK
6.000 NOK
3.000 NOK
4.000 NOK
3.500 NOK
3.000 NOK
2.000 NOK
2.000 NOK
2.500 NOK
3.000 NOK
9.000 NOK

Attachement 5

International Students Union Tromsø – Protocol of General Assembly
Monday, 09.09.2019 16:00 Teorifagbygget Hus 1 Auditorium 1 at UiT – The
Arctic University of Tromsø
The first announcement was made on the 13th of August during the Debut
Week International, later more promotion was made on Facebook. In total 65
participants showed up, which constitute more than 2% of all international Students
at the University of Tromsø. Therefore, General Assembly is legitimate.
Assembly was hosted by Hasina Zannat Nadia– the President of ISU Tromsø
& Kashfia Nailah - the Web & IT Officer of ISU Tromsø. Election committee
consisted of Line Vråberg – International Student Counsellor at Student Counselling
Centre.
Minutes:
• Bhupender Singh Tanwar was elected as a President of ISU.
• At the opening speech presented by Hasina Zannat Nadia & Kashfia Nailah basic
information about ISU Tromsø and its activity was provided.
• Later assembly followed by overview of events held during previous two
semesters.
• Explanation of voting and constitutional amendments procedure.
• Call for constitutional changes’ initiatives – no initiatives, thus constitution stays
the same.
• Overview of executive board positions and their responsibilities.
• Explanation of voting procedure for the executive board positions.
• Voting on executive board positions. Voting for every position was going
separately and candidates won if they got more than 50% of votes. Opavote
platform was used for vote counting. More information is available upon request.

• Candidate nominations:
o President (elected for one year) – 3 candidate o Vice-president – 2 candidates. o
Academic Affairs and Welfare Officer – 1 candidate o Secretary – 1 candidate o IT
Officer and Webmaster – 1 candidate o Treasurer (elected for one year) – 1
candidates o Organizing Officers (3 positions) – 3 candidates
• Election results:
President: Bhupender Singh Tanwar
Vice-President: Michael Schöffmann1
Treasurer: Yong Xin Mo2
Web & IT Officer: Daria Kondratyeva
Welfare Officer: Wiktoria Masłowska
Organizing Officers: Shukran Shahwali, Yogya Bandara, Kushani Kaushalya
General Secretary: Cora Buchholz
During the pizza serving several people asked the president about positions which
were not taken. After some discussion candidate General Secretary position was
found – The new Executive board decided to organize the voting, and Cora
Buchholz was elected unanimously. Thus the complete board was formed:
Signatures:
___________________________________________
Hasina Zannat Nadia (Former president of ISU Tromsø)
__________________________________________________

Herman Siggerud (Student Parliament)
___________________________________________
Bhupender Singh Tanwar (Newly elected president of ISU Tromsø)
Tromsø, 18.09.2019
International Students Union Tromsø – Protocol from General Assembly

1
2

Amended from Michael Schöffman to Michael Schöffmann
amended from Wing Yan Lorraine Mok

ESN Finnmark
Follumsvie 31
9510 Alta
Application for support to ESN Finnmark
ESN Finnmark is hereby applying for the Student Parliament and the semester fee committee grants
school year 2019/2020. We want to apply for 40 000 kr in cash to implement the program for the
ESN Finnmark school year 2019/2020.
About ESN Finnmark
ESN Finnmark consists of a group of voluntary students who aim to arrange activities for the
international students at UiT, campus Alta. Want to include all international students along with
those on exchange to explore and experience what Alta and Northern Norway have to offer during
their stay with us. Currently the board consists of international degree students having experienced
the difficulties of living in a far away place and wish to help students with practical information
before arriving, meet with them at the airport, handing over the key to their new room, handing out
Norwegian‐registered sim cards, as well they help with other problems during their stay. We also
facilitate the exchange of leaving and new incoming students with second hand goods. The main
task of ESN Finnmark is to arrange activities that give the students an experience of Finnmark's
nature and way of life, as well as and arranging society meetings for both international students and
Norwegian students.
Economy
ESN Finnmark currently has 5800kr with an outstanding debt for the membership fee of 1176kr
payable to ESN Norway. Being part of ESN Norway, we are also involved with a network of ESN
Sections where one or two representatives will attend International AGMs along with National
Platforms held in different sections with the aim for ESN Finnmark to host a NP in Spring 2020. The
aim of the money received will be used to cover or subsidise events held by ESN Finnmark as
students coming to Norway are at a disadvantage in experiencing such activities due the cost of
living being lower in there home countries.
Preliminary Program 2019/2020
Welcome Festival Fall & Spring
A social gathering where international and Norwegian students can meet and discuss about their
experiences over some food. Targeted at Norwegians interested on going on exchange and can hear
firsthand experiences along with international students learning what life is like in the high north.
North Cape Trip Fall & Spring
A bus is hired, and students get to visit North Cape a commonly requested and successful trip
offered in both semesters. Lasting about 9 hours with entrance being covered as well.
Monthly BBQ Fall & Spring
We know school can become hectic at times, people may be overworked and potentially not eating
right. What were offerings is a monthly BBQ to regroup, see how everyone is going, and great way to
relax and stay social even when the darkness comes

Northern lights hunting experience Fall & Spring
Working with a local operator we attempt to search for the northern lights, with enough funding we
will have an inclusive package to experience Sami mythology and learn what the northern lights
mean to them along with experience traditional joiks.
Snow Hotel Fall & Spring
A lot of students come from places with little snow, but what Alta offers is a beautiful snow hotel
where they can go in and visit and experience the beauty of what was once snow turned into a
bustling hotel. A bus is hired, and entrance ideally covered.
Halloween Party – Fall
Halloween is a massive part of some of our students lives, while not as big in Norwegian culture it is
a great way to introduce different countries and cultures to the Halloween experience with a social
gathering where participants dress up and have fun.
International Foods Night Fall & Spring
Students will be tasked to make a dish from their home culture to share with fellow students where
we can socialise and embrace different cultures trying foods from around the world.
End of semester / farewell Fall & Spring
We have our end of semester / farewell party, a gathering over food and a theme where we say
goodbye to some of our new friends who might only be here for one semester or just good bye for
the Christmas / summer break for those of us staying on.
May 17 – Spring
When students come to Norway, little do they know about Norway’s most important day of the
year. We begin the day with a mock‐Champaign (sparkling apple juice) breakfast with traditional
Norwegian foods then head out to eh parade in the centre of town.
Easter Party – Spring
It can be quite lonely as an international student away from home during the holidays. So, we would
like to invite the students to an Easter party with sweet treats and an Easter egg hunt.
In summary
As you can read in the program overview, we plan quite a few activities. We therefore, seek support
from you to be able to carry out these activities at your best possible way. In addition to carrying out
these activities, we also want to stay updated on what's going on inside ESN. We therefore travel a
good deal each semester of meetings and discussions, to keep us updated on how other sections
have chosen to carry out their task. This semester there is a meeting in Trondheim in September.
ESN Finnmark is a relatively small organisation, but we believe we are doing an important job. We
therefore want to continue our work, be visible and grow so that we can get even more
international students up to our small, northern city in the future.
Kind regards

Daniel Wakeling
President
ESN Finnmark

Budget - ESN Finnmark 2019/2020
Debit
Student parliament
International Department (Northcape)

Credit
40000
35000

Fall Semester
Welcome Festival
North Cape trip
Monthly BBQ
Monthly Social
Northern light hunting experience
Snow Hotel
International Foods Night
Halloween Party
Semester End Party / Farwells
Semester Total

1000
20000
2000
1000
7500
7500
1000
1250
1000
42250

Spring Semester
Welcome Festival
North Cape Trip
Monthly BBQ
Monthly Social
Northern lights hunting experience
Snow Hotel
International Foods Night
May 17th
Easter Party
Semester End Party / Farwells
Semester Total
Annual Total

1000
15000
1500
1000
5000
5000
1000
1250
1000
1000
32750
75000

75000

. Studentparlamentet
UiT Norges arktiske universitet
9037 TROMSØ
au@sp.uit.no

—

Deres ref.:

Vår ref.: EW/308

Dato: 20.09.2019

SØKNAD OM SEMESTERAVGIFTSMIDLER 2019 – JUSSHJELPA I NORD-NORGE
Først vil vi takke så mye for kr 215 000,- av semesteravgiftsmidlene for 2018 til støtte i 2019!
Vi er svært takknemlige for å ha mottatt støtte fra Studentparlamentet over flere år, da
forutsigbarhet på inntektssiden er en forutsetning for en stabil drift ved Jusshjelpa i Nord-Norge.
Mange takk også for invitasjonen til å søke i år, en mulighet vi selvfølgelig vil benytte oss av.
Vi ønsker å opprettholde vårt tilbud som i dag, og vil søke om kr 220 000 av
semesteravgiftsmidlene for 2019, til driftsstøtte i 2020.
I søknaden her vil vi skrive litt om organisasjonen vår og begrunne søknadsbeløpet.
Om Jusshjelpa i Nord-Norge
Jusshjelpa i Nord-Norge er organisert under Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske
universitet, men er i hovedsak eksternt finansiert ved at vi må søke om egne driftsmidler.
Det finnes fire studentrettshjelpstiltak som gir gratis juridisk bistand i Norge. Jusshjelpa i NordNorge prioriterer den nordligste landsdelen: Finnmark, Troms og Nordland. De andre holder til i
Bergen og Oslo. Tidligere var det også et rettshjelpskontor i Trondheim, som nylig har lagt ned.
Foreningens formål lyder slik:
Målsetningen til Jusshjelpa i Nord-Norge er å bedre rettshjelpstilbudet i Nord-Norge.
Jusshjelpa i Nord-Norge skal ha en sosial profil og gi gratis rettshjelp til dem som har størst behov
for det.
Foreningens virksomhet fordeles mellom saksbehandling, forskning, utdanning og prosjektbasert
arbeid som har til hensikt å bedre rettssikkerheten for våre målgrupper.
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UiT Norges arktiske universitet
Breivika senter
9037 TROMSØ

Besøksadresse:
Terminalgata 38
9019 TROMSØ
Org.nr.: 989 974 645

Telefon: 77 64 45 59
E-post: post@jusshjelpa.uit.no
Telefon daglig leder: 77 62 07 70
E-post daglig leder: leder@jusshjelpa.uit.no
Internett: www.jusshjelpa.no
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Jusshjelpa i Nord-Norge behandlet 1204 saker i 2018. I tillegg kommer den prosjektbaserte og til
dels rettspolitiske delen av virksomheten, hvor målet er å styrke våre klientgruppers rettsstilling
gjennom målrettet arbeid mot diverse styringsorganer. For øvrig jobber vi for å gi hjelp til
selvhjelp til målgruppen, slik at vi får hjulpet flest mulig. Blant annet driver vi mye med
rettsinformastivt arbeid, gjennom å skrive artikler, holde foredrag, samt at vi har utarbeidet
brosjyremateriell på de mest sentrale saksområdene våre.
Utdanning er en del av formålet, på den måten at jusstudenter ved UiT får relevant
arbeidserfaring gjennom deltidsstillinger hos oss. I tillegg får de godkjent sin obligatoriske
praksisperiode her og får mulighet til å ta et spesialfag i rettshjelp, som er forbeholdt ansatte hos
oss. Medarbeiderne våre er hovedsakelig fulltidsstudenter ved fakultetet. De nedlegger en
betydelig andel frivillig arbeid, tidvis opp mot det dobbelte av det de får betalt for. Studentene
lønnes for 15 timer per uke. Timelønnen er på kr 120, uavhengig av hvor mye de faktisk jobber.
Vi legger stor vekt på å være et lavterskeltilbud som skal være tilgjengelig for de som oppsøker
oss. Henvendelser til oss kan skje på nærmere angitte telefontreffetider, via registrering på vår
nettside og ved personlig oppmøte på vårt kontor. I tillegg driver vi med utstrakt oppsøkende
virksomhet, for å nå ut til folk der de er og senke terskelen for å kontakte oss. Hvert semester
har vi eksterne saksinntak i hele Nord-Norge, der vi blant annet pleier å besøke lærestedene,
eksempelvis UiT i Harstad, Narvik, Alta, Hammerfest, hvor mange av UiTs studenter befinner seg.
I tillegg har vi saksinntak og/eller stand på campus i Tromsø hvert semester.
Våre prioriterte rettsområder er valgt ut fordi de er ansett for å være av stor velferdsmessig
betydning for klientene. Per tiden har vi flest antall saker innen husleierett, arbeidsrett og
arverett. Andre prioriterte rettsområder er gjeldsrett, ekteskapsrett, samboerforhold, sosialrett,
fengselsrett, barnerett, trygderett, utlendingsrett og pengekrav. For utfyllende oversikt, se
årsrapporten fra 2018 på s. 22 flg.
Jusshjelpa i Nord-Norge er et viktig supplement til rettshjelpen som tilbys gjennom
advokatvirksomhet, fagorganisasjoner, ordningen med fri rettshjelp og ulike andre offentlige
tilbud. Vi arbeider med å bedre og sikre rettsstillingen til våre målgrupper, som i hovedsak er de
som faller utenfor andre ordninger eller ikke har råd til advokatbistand. Både i husleie- og
arbeidssaker m.fl. er mange av klientene våre studenter, som naturlig nok har begrensede
økonomiske ressurser for å skaffe seg betalt rettshjelp.
I 2018 oppga 13 % av våre klienter å være studenter. Fulltids- og deltidsstudenter som har arbeid
ved siden av studiene, oppgir ofte at de er arbeidstakere istedenfor studenter. Det gjelder særlig
der saken gjelder arbeidsrettslige problemstillinger. Av den grunn er det vanskelig å si nøyaktig
hvor mange studenter vi hjelper. Vi ønsker å kunne fortsette med å gi studenter gratis og god
rettshjelp.
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Aktiviteter i foregående periode (2018/2019)
Søknadsteksten over gir et noenlunde bilde på hva virksomheten vår består i. Videre finnes det
eksempler med mer om konkrete beskrivelse av aktiviteter i 2018 i vedlagte årsrapport, spesielt i
punktene 5.3 - 5.5 (s.33 flg.).
Et eksempel på en nylig forsøkt studentrettet aktivitet, er et samarbeid med Debutuka 2019. Vi
laget et opplegg som vi kalte «Juridisk startpakke for studenter», bestående av miniforedrag om
det viktigste studenter trenger å vite innen samboerforhold/-kontrakt, husleie- og arbeidsrett.
Dette ble gjennomført på Driv den 22.08.19, som en del av programmet til Debutuka.
Se vedlagte driftsrute for 2019, som viser at vi har 47 driftsuker i år. Det samme hadde vi i 2018.
Se også vedlagte oversikter over saksinntaksturer i Nord-Norge i 2019, som gir et bilde på
omfanget av vår oppsøkende aktivitet.
Vi kan også nevne at vi avtaler omkring 15 besøk i Tromsø fengsel hvert semester, for å gi et
tilbud til innsatte. Det har vært fulgt opp også i inneværende perioden.
Planlagte aktiviteter i 2020
Vi vil fortsette den grunnleggende driften i art og omfang slik vi gjør i dag. Det innbefatter både
saksbehandling og prosjektarbeid som skal komme våre klientgrupper til gode. Vi planlegger
også å drive oppsøkende virksomhet som normalt (saksinntaksturer, stands m.m.), samt å
fortsette med å holde foredrag og spre/videreutvikle rettsinformasjon til våre målgrupper. Blant
annet er planen er å gjenta opplegget i samarbeid med Debutuka, heretter som en årlig aktivitet
ved semesterstart.
Se også vedlagte driftsrute for 2020.
Hvorfor støtte Jusshjelpa i Nord-Norge?
Til Studentparlamentet vil vi først og fremst trekke frem at vi mener å gjøre en viktig jobb for
studenter i landsdelen. Studenter i vanskelige situasjoner kan få bistand fra oss som har
avgjørende betydning for deres velferdsmessige situasjon. Eksempelvis kan vi bistå ved
problemer med lærestedet eller Lånekassen, utestående lønn og feriepenger i arbeidsforhold,
andre problemer med arbeidsgiver, husleieforhold (depositum, mangler ved husrommet, leiepris
m.m.), samvær med barn, samlivsbrudd med mer. Alt i alt har vi mye å tilby studentene, alt etter
hva som måtte dukke opp av utfordringer i studietiden – eller senere.
Vi håper og mener at Jusshjelpa i Nord-Norge på generell basis og i helt konkrete saker dekker et
viktig behov for studentene i Tromsø, Alta, Hammerfest, Narvik, Harstad og landsdelen for øvrig.
I denne sammenheng vil vi også understreke at vi setter stor pris på at studentene er med på å
finansiere tiltaket ved at Jusshjelpa bevilges støtte fra semesteravgiften. Vi skal gjøre vårt beste
for å yte best mulig og selvfølgelig gratis rettshjelp tilbake også i tiden som kommer.
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1. Forord
Vår mulighet til å yte rettshjelp avhenger i stor grad av bidragene vi får fra alle våre støttespillere.
Derfor vil vi først og fremst takke alle som har støttet oss i 2018, økonomisk så vel som faglig og på
andre måter. Vi håper at vi innfrir forventningene som stilles til oss på bakgrunn av støtten vi mottar.
Jusshjelpa i Nord-Norge skal stille opp og være der for de i samfunnet som trenger oss mest. Ofte er
dette mennesker som opplever at rettshjelpen de trenger er utilgjengelig, fordi de hverken har krav på
fri rettshjelp eller mulighet til å engasjere advokat. Mange av våre klienter hører til i nettopp disse
gruppene. Vi ser en stor utfordring i at selv om disse personene har for høy inntekt for å kunne få fri
rettshjelp, har de likevel sjelden råd til å benytte seg av det ordinære rettshjelptilbudet.
Blant de som trenger rettshjelp er det også flere som opplever at muligheten for rettshjelp er svært
begrenset, eller at de er helt avskåret fra å få hjelp. Som eksempel nevnes innsatte i fengsel,
flyktninger og innvandrere. For å nå disse gruppene samarbeider vi både med Kriminalomsorgen og
Flyktningtjenesten. Studenter er også svært ofte unge mennesker i en periode av livet hvor de har
begrenset økonomi, men som ofte har behov for juridiske veiledning og bistand i relasjon til huseier,
arbeidsgiver, i familielivet og på andre måter. Vi gjør gjennom hele året flere oppsøkende aktiviteter
der studentene er, for å nå frem til også denne målgruppen.
Rapporten her skal gi et overordnet innblikk i Jusshjelpa i Nord-Norges virksomhet i 2018. Den er ment
både for eksternt og internt bruk. Vi benytter rapporten i søknader om støtte og distribuerer den
ellers til enkeltpersoner, organisasjoner, offentlige organer og andre som har interesse av å lese den.
Mye av hensikten med rapporten er å vise resultater fra 2018. Statistiske fremstillinger viser hvilke
typer saker vi jobber mest med, og hvem klientgruppene våre er.
Årsrapporten bygges i hovedsak opp på samme måte hvert år, for enkelt å kunne leses i sammenheng
med rapporter fra tidligere år. I denne rapporten er det også tatt inn data fra tidligere år, der det er
naturlig for å synliggjøre utviklingen.
Vi inviterer den eller de som måtte ønske det til å ta kontakt med oss direkte for å få vite mer om
Jusshjelpa i Nord-Norge, da denne rapporten umulig kan gi et fullstendig bilde av virksomheten.
Om året som har gått er det verdt å trekke frem to ting. Det ene er selvfølgelig vårt 30-årsjubileum. Vi
kan se tilbake på tre tiår med iherdig innsats for å bedre rettshjelpstilbudet i Nord-Norge ved å gi
gratis rettshjelp til dem som trenger det mest. Det ble markert med en spennende faglig debatt og ei
verdig feiring i form av en bankett for medarbeiderne, tidligere medarbeidere og støttespillere. En slik
milepæl er både en anledning til å gi seg selv et klapp på skuldra for godt arbeid som er gjort, men det
gir også motivasjon til å fortsette arbeidet i tiår fremover. Vi gir oss ikke her.
Det andre jeg spesielt vil nevne fra 2018 er overgangen til et nytt og tryggere system for mottak og
behandling av saker. Vi vil rette en stor takk til avdeling for IT ved UiT, som har tatt oss gjennom hele
denne omfattende og viktige prosessen på en svært profesjonell og serviceinnstilt måte.
Til slutt må jeg også for året som var få hedre våre engasjerte og dyktige medarbeidere. Ved siden av
studiet legger de ned en formidabel innsats for å ivareta rettssikkerheten til enkeltpersoner og våre
klientgrupper. Arbeidet baseres i stor grad på frivillig og ulønnet innsats. Det gjør at Jusshjelpa i NordNorge kan gi det tilbudet vi gir, noe vi er både glade for og stolte av.
Tromsø, februar 2019
Eirin Wilhelmsen
daglig leder
Jusshjelpa i Nord-Norge
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2. Innledende om Jusshjelpa i Nord-Norge
2.1 Historisk bakgrunn
Jusshjelpa i Nord-Norge ble stiftet på et seminar i Skibotn høsten 1986. Initiativet kom fra tjue
jusstudenter ved Universitetet i Tromsø. Daværende daglig leder og faglig ansvarlig for Jussbuss i Oslo
var tilstede, til støtte og inspirasjon. Etter en prosjekteringsfase på halvannet år fikk tiltaket tillatelse
til å starte drifta i januar 1988, i medhold av domstolloven § 218, annet ledd nummer3.
I 2018 kunne Jusshjelpa i Nord-Norge se tilbake på 30 års drift. Jubileet ble markert i oktober 2018.
Alle årene med rettshjelpsvirksomhet har gjort Jusshjelpa til en veletablert organisasjon og en
betydelig bidragsyter til rettshjelpstilbudet i landsdelen.

2.2 Formål
Jusshjelpa i Nord-Norges overordnede formål fremkommer av vedtektene § 1 som lyder:
«Målsetningen til Jusshjelpa i Nord-Norge er å bedre rettshjelpstilbudet i Nord-Norge.
Jusshjelpa skal ha en sosial profil og gi gratis rettshjelp til dem som har størst behov for det.
Foreningens virksomhet fordeles mellom saksbehandling, forskning, utdanning og
prosjektbasert arbeid som har til hensikt å bedre rettssikkerheten for våre målgrupper.»
Vi etterlever vårt formål først og fremst igjennom saksbehandling. Vi prioriterer å gi bistand til klienter
som har et velferdsmessig behov, primært i saker hvor klienten ikke har mulighet til å skaffe seg hjelp
andre steder. Det kan eksempelvis være på grunn av klientens økonomiske situasjon eller fordi den
juridiske problemstillingen faller utenfor det den offentlige rettshjelpsordningen dekker.
Vi vektlegger at det er viktig for klienten å få bistand i saken, ut fra et velferdsmessig perspektiv.
Eksempler på saker som ofte er av velferdsmessig betydning, er de som angår arbeid, bolig, familie,
vilkår for soning, gjeldsproblematikk, sosiale ytelser og trygdeytelser. Jusshjelpas prioriterte
rettsområder gjenspeiler blant annet disse områdene.
Bakgrunnen for at vi etter formålet også driver med prosjektbasert arbeid for å bedre rettssikkerheten
for våre målgrupper, er et ønske om å anerkjenne alt arbeidet vi gjør som ikke er saksbehandling i
enkeltsaker. Dette er i hovedsak ulike varianter av rettsinformativt arbeid, men tidvis også noe
rettspolitisk virksomhet. Felles for alt av prosjektbasert arbeid er at vi ønsker å bedre rettsstillingen
for våre målgrupper på et mer overordnet plan, i tråd med vårt formål.
Også utenom de prioriterte klientgruppene og saksområdene, vil vi forsøke å gi råd til de som tar
kontakt. Forutsetningen er at vi har kapasitet og nødvendig kompetanse. I saker som faller utenfor
våre kjerneområder blir hjelpen oftest begrenset til svar på helt enkle spørsmål eller henvisning til
andre instanser som kan hjelpe. En liten innsats fra oss er ofte av stor verdi for den som tar kontakt.
Jusshjelpa har også en funksjon som utdanningsinstitusjon. Gjennom arbeidet ved tiltaket får
studentmedarbeiderne et unikt perspektiv på praktisk juridisk arbeid. Klientenes behov står i fokus, da
studentene slipper å tenke på rene bedriftsøkonomiske hensyn hos oss. Arbeidet gir studentene faglig
utbytte og verdifulle erfaringer, som de tar med seg videre som fremtidens jurister.
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3. Organisasjon
3.1 Innledning
Organisasjonsstrukturen bygger på et system med generalforsamling, styre, daglig leder og tre
faggrupper. Medarbeiderne har stor innflytelse på driften av Jusshjelpa, fordi samtlige medarbeidere
har stemmerett på generalforsamlingen og medarbeiderrepresentantene utgjør flertallet i styret.
Faggruppene står for kjernevirksomheten ved Jusshjelpa i Nord-Norge. Det faglige ansvaret ivaretas av
de som til enhver tid er utnevnt som faglig ansvarlige fra Det juridiske fakultet. Daglig leder og
kontormedarbeider utgjør administrasjonen, i tillegg til at studentmedarbeiderne bidrar gjennom
arbeid i administrative komiteer og eventuelle ad hoc-grupper der det er naturlig.

3.2 Jusshjelpas organer og medarbeidere
3.2.1

Generalforsamling

Generalforsamlingen er organisasjonens øverste organ og har den høyeste beslutningsmyndighet. Den
legger hovedføringer for driften av Jusshjelpa. Det avholdes generalforsamling to ganger årlig, mot
slutten av hvert semester. Alle ansatte og styremedlemmene har stemmerett. Stemmeberettigede har
møteplikt på generalforsamlingen.
Generalforsamlingen velger det til enhver tid sittende styret, som gis fullmakt som øverste
administrative ledelse frem til neste generalforsamling.

3.2.2

Styret

Styret er den øverste administrative ledelsen av Jusshjelpa mellom generalforsamlingene. Styrets
oppgave er å planlegge og styre arbeidet ved Jusshjelpa, primært på et strategisk og overordnet plan,
men der det er nødvendig også i konkrete saker.
Styret har fem medlemmer: tre medarbeidere fra Jusshjelpa i Nord-Norge, én representant fra Det
juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet og én ekstern representant. Det velges én
vararepresentant for fakultetsrepresentanten og én for de øvrige styremedlemmene. Styret
konstituerer seg selv.
Styremøter avholdes ved behov, normalt én gang per måned i ordinære driftsperioder.
Styret har instruksjonsrett overfor daglig leder. Daglig leder har møteplikt og talerett, men ikke
stemmerett på styremøtene.
Vararepresentantene har møterett og talerett, men ikke stemmerett med mindre de møter i en av de
faste representantenes sted. Alle medarbeiderne ved Jusshjelpa har forslagsrett for styret.
Styret våren 2018
Severin Slottemo Lyngstad, styreleder
Veronika Steen Svendsen, nestleder
Mariell Celina Larsen Nordvik, styremedlem
Hallvard Bjørhovde Karlsen, varamedlem
Advokat Stefan Amlie, styremedlem (ekstern representant)
Rådgiver Ole Martin Loe, styremedlem (representant fra Det juridiske fakultet)
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Styret høsten 2018
Mariell Celina Larsen Nordvik, styreleder
Hallvard Bjørhovde Karlsen, nestleder
Elisabeth Sagelv Utmo, styremedlem
Helene Kristiansen, varamedlem
Advokat Stefan Amlie, styremedlem (ekstern representant)
Rådgiver Ole Martin Loe, styremedlem (representant fra Det juridiske fakultet)

3.2.3

Faggruppene

Medarbeiderne ved Jusshjelpa i Nord-Norge er fordelt over tre spesialiserte faggrupper:
Gruppe 1: Fengselsrett, sosialrett, husleierett og gjeldsrett
Gruppe 2: Trygderett, arbeidsrett og barnerett
Gruppe 3: Ekteskapsrett, samboerforhold, arverett og utlendingsrett
Alle gruppene arbeider i tillegg med ulike saker innen pengekrav.
Hver faggruppe består til enhver tid av sju til åtte medarbeidere med forskjellig fartstid ved kontoret.
Den enkelte saksbehandler har ansvaret for utredningen av sine saker, men faggruppene har et
kollektivt ansvar for at den jobben som gjøres i hver enkelt sak. Gruppene møtes minst en gang i uken,
for i fellesskap å følge opp sakene og ta avgjørelser.
Kontinuiteten blant medarbeiderne og samarbeidet dem imellom sikrer høy kompetanse på våre
prioriterte rettsområder. Erfaringsgrunnlaget medarbeiderne opparbeider seg videreføres effektivt til
nye medarbeidere. På den måten sikrer vi drifta, da selv de mest erfarne ikke har mer enn nærmere
halvannet år i stillingen.

3.2.4

Faglig ansvarlig

Forankringen og den faglige tilknytningen til Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet
er et vilkår for at vi skal få drive med rettshjelpsvirksomhet etter domstolloven § 218, annet ledd,
nummer 3. Den faglige tilknytningen blir i det daglige ivaretatt ved at tre vitenskapelig ansatte ved
fakultetet har et særskilt, faglig ansvar for virksomheten ved Jusshjelpa i Nord-Norge. De tre følger
opp hver sin faggruppe. De faglig ansvarlige deltar rutinemessig på enkelte gruppemøter og bistår
ellers med veiledning i enkeltsaker ved behov.

3.2.5

Administrasjon

Den administrative drifta forestås av daglig leder, assistert av kontormedarbeider. Daglig leders
arbeidsområde er strategisk og økonomisk planlegging, administrasjon og koordinering av drift og
aktiviteter ved tiltaket. Daglig leder har i tillegg personalansvar for samtlige ansatte, og representerer
Jusshjelpa utad der det er naturlig. Styrets vedtak skal følges opp av daglig leder, som også har ansvar
for å holde styret løpende orientert om sitt arbeid.
Kontormedarbeider bistår daglig leder med administrative gjøremål. Herunder saksinntak,
statistikkarbeid, betjening av sentralbordet og forefallende kontorarbeid. Kontormedarbeideren er
uunnværlig for å kunne ha et godt servicenivå, både overfor våre klienter og medarbeiderne.

3.2.6

Administrative komiteer

Hvert semester blir det nedsatt administrative komiteer bestående av studentmedarbeidere. Normalt
er hver av faggruppene representert i alle komiteene. Komiteene avlaster og bistår administrasjonen.
Vervene sikrer samtidig at medarbeiderne får innflytelse i den daglige drifta av tiltaket.
Følgende administrative komiteer har eksistert og fungert i 2018:
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Eksternkomiteen
Komiteen har ansvaret for å planlegge tiltakets oppsøkende virksomhet. De setter opp reiseplan og
fordeler ansvaret mellom de ansatte. De samarbeider en del med promoteringsgruppa om blant annet
annonsering og kunngjøring i forbindelse med saksinntaksturene. I tillegg til og uavhengig av det
nevnte, har komiteen også ansvar for den interne evalueringen ved tiltaket hvert semester.
Ansettelseskomiteen
Komiteen har ansvar for rekruttering og ansettelse av nye medarbeidere. I 2018 fulgte
ansettelseskomiteen opp ansettelser av to nye kull. Dette er et rutinemessig, men omfattende arbeid.
Opplæringskomiteen
Komiteen har ansvar for å planlegge den faglige opplæringen av nye medarbeidere. En viktig del av
denne jobben er gjøre avtaler med eksterne forelesere innenfor de aktuelle fagområdene. Det er også
en viktig oppgave å sette opp en plan som legger opp til en smidig gjennomføring av opplæringen.
Mye opplæring skal gis på kort tid, samtidig som de nyansatte skal ha tid til å jobbe med juridiske
saker parallelt. Komiteens arbeid forløp som normalt ved ansettelser i to omganger i 2018.
Prosjektgruppa
Gruppa har det overordnede ansvaret for prosjektbasert arbeid ved tiltaket. Mandat og virkeområde
for gruppa har vært gjennom en større revidering, og gruppas nye funksjon og ansvarsområde omtales
derfor spesielt senere i rapporten, i kapitlet om prosjektarbeid.
Promoteringsgruppa
Gruppa har det løpende ansvaret for Jusshjelpas synlighet og omdømme utad. Konkrete tiltak fra
gruppa har vært en stadig større innsats på sosiale medier, initiativ til deltakelse i ulike parader og
arrangementer, skaffe gensere og annet profileringsmateriell, samt rekrutteringskampanjer i
samarbeid med ansettelseskomiteen. Gruppa har også som en overordnet oppgave å se på hvordan vi
best mulig kan ut til målgruppene.
Sosialkomiteen
Denne komiteen er ikke av faglig eller administrativ art, men har en viktig oppgave med å ivareta et
godt miljø på arbeidsplassen. Blant annet har de arrangert sommerfest og julebord, som er verdsatte
sammenkomster for medarbeidere, som gjennom året legger ned mye idealistisk innsats ved tiltaket.
Med mange ansatte og naturlig stor utskifting i kollegiet, er det viktig å bruke tid på å bli kjent.

3.2.7

Ad hoc-grupper

Utover de faste komiteene og gruppene over, opprettes det ved behov forskjellige ad hoc-grupper
med oppgaver av faglig eller administrativ art. I 2018 har en slik gruppe utmerket seg.
Jubileumskomiteen
I 2017 ble det etablert en komité som skulle arrangere vårt 30-årsjubileum. Komiteen tok seg av
debatten, som var det faglige innslaget i markeringen, og banketten der støttespillere samt
nåværende og tidligere Jusshjelpere var invitert. De hadde sitt virke frem til jubileet var avholdt
høsten 2018.

3.2.8

Medarbeiderne

Medarbeiderne er i hovedsak viderekommende jusstudenter som minimum kvalifiserer for tredje
avdeling ved Det juridiske fakultet, UiT. Unntakene er daglig leder, som har master i rettsvitenskap og
er utdannet jurist ved UiT, samt kontormedarbeideren som har lang erfaring som advokatsekretær.
Daglig leder og kontormedarbeider er fast ansatt i 100 % stilling.
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Nye medarbeidere ansettes hvert semester, samtidig som andre avslutter sine engasjement.
Ansettelsene gjøres på bakgrunn av dokumenterte søknader og intervjuer. Personlig egnethet for
jobben tillegges stor vekt.
Studentmedarbeiderne ansettes for en tidsbestemt periode, normalt tre semestre. Forpliktende
stillingsprosenten utgjør 56 % og lønnen 40 % de første to semestrene. Disse to semestrene arbeider
medarbeiderne hovedsakelig med konkret saksbehandling innenfor fagområdene i gruppa de tilhører.
Det siste semesteret går både stillingsprosent og lønn ned til 20 %. Medarbeiderne er da gruppeledere
og har i stor grad en kvalitetssikrende rolle. Gruppelederne utgjør det faglige tyngdepunktet ved
Jusshjelpa i Nord-Norge, ettersom de har lengst fartstid ved tiltaket.
Utover den lønnede stillingsprosenten nedlegger medarbeiderne mye ulønnet arbeid, tidvis det
dobbelte av det de får betalt for.
Våren 2018 var det 21, og på høsten var det 24 studentmedarbeidere ved kontoret.

3.3 Arbeidsformene ved Jusshjelpa i Nord-Norge
3.3.1

Innledning

Formålet om å bedre rettshjelpstilbudet i Nord-Norge ivaretas gjennom forskjellige arbeidsformer
som konkret saksbehandling, rettsinformasjon, forsknings- og utredningsarbeid, prosjektbasert arbeid
og tidvis noe rettspolitisk virksomhet. Vi vil i de følgende avsnittene redegjøre kort for generelle trekk
ved de forskjellige arbeidsformene. I rapportens del 4 og 5 fremkommer henholdsvis omfanget av
saksbehandlingen og de øvrige aktivitetene i 2018.

3.3.2

Saksbehandling

Saksbehandlingen er kjernevirksomheten vår. Gjennom saksbehandlingen kan vi yte direkte hjelp til
de som tar kontakt med oss for juridisk bistand. I korte trekk innebærer den konkret juridisk
rådgivning og representasjon i enkeltsaker. Vi benytter saksbehandlingsprogrammet Advisor.
Saksbehandlerne rullerer internt på ansvaret for de nye henvendelsene som kommer inn. Hver
saksbehandler har normalt saksinntak én dag per uke, og rekker på den måten å sette seg godt inn i
sakene sine og ha god fremdrift, før nye saker kommer inn.
Kvalitetssikringsrutiner
Ettersom alle saksbehandlerne er studenter, stiller vi strenge krav til kvalitetssikring av
saksbehandlingen internt, for å sikre en forsvarlig drift på tross av at ingen er ferdig utdannet. Av
sentral betydning er gruppebehandlingen av hver enkelt sak. Hver enkelt henvendelse tildeles en
bestemt saksbehandler. Vedkommende har ansvaret for å utrede sakens faktiske og juridiske sider,
herunder definere problemstillingen. Saksbehandleren utarbeider et løsningsforslag og forslag til
strategi i saken, som legges frem for faggruppa. Alle resonnementer, vurderinger, hjemler, valg av
strategi med videre er gjenstand for overprøving i gruppa. Flertallet må gi sin godkjenning før klienten
kan få svar på sin juridiske problemstilling. I spesielt vanskelige saker går saksbehandleren i dialog
faglig ansvarlig eller andre fagpersoner ved Det juridiske fakultet.
I løpet av hvert gruppemøte skrives det referat over progresjonen i hver enkelt sak, herunder hvilke
beslutninger som gjøres av faggruppen. Slik holder gruppen løpende oversikt og kontroll i alle saker.
Det er faggruppen som i fellesskap avgjør om en sak skal tas inn til behandling, eller om den skal
henvises til en annen instans, eventuelt avvises hvis noe tilsier det. Ved disse vurderingene er vårt
sosiale formål sentralt og intern instruks for inntak av saker følges.
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Hjelp til selvhjelp
Prinsippet om hjelp til selvhjelp følges så langt det er godt nok til å tjene klientene våre. Mange av
henvendelsene vi får er av relativt enkel karakter. Det kan være klienter som kun ønsker informasjon
om gjeldende rett i sin sak eller fremgangsmåten på et spesielt rettsområde, for selv å kunne ivareta
sine rettigheter. Etter en viss grad av veiledning fra oss, kan mange av våre klienter håndtere sakene
videre selv. Vi driver derfor i nokså stor grad med rettsopplysende arbeid gjennom enkel muntlig eller
skriftlig veiledning.
Vi har et stort utvalg av brosjyrer og annet standardmateriell tilgjengelig. Dette sendes gratis ut til
klienter dersom vi ser at det kan gi svar på klientens spørsmål. Ved utsendelse av slikt materiell tilbyr
vi alltid klienten å ta kontakt med oss igjen, hvis han eller hun ikke opplever å finne tilstrekkelig
veiledning i det tilsendte materialet.
Ved at klienten selv langt på vei håndterer saken, får han eller hun et større «eierforhold» til den.
Dette blir ikke like fremtredende dersom vi skal gjøre hele jobben for klienten. At klienten selv er
engasjert og motivert for å komme til en løsning, er ofte av avgjørende betydning for at en sak skal
føre frem og gi et varig godt resultat. Klienten settes da også bedre i stand til å ivareta egne interesser
i fremtiden.
Denne måten å arbeide på frigjør dessuten tid for saksbehandlerne til å hjelpe flere, i tillegg til å
kunne gjøre en mer omfattende innsats i de sakene der vår bistand er mer tiltrengt.
Partsrepresentasjon
I noen saker trer vi i større eller mindre grad også inn som partsrepresentant for klienten. Eksempelvis
der det dreier seg om store og sammensatte saker, uklar juss, sterke motparter eller andre årsaker til
at klienten ikke ønsker eller evner å håndtere saken selv. All korrespondanse i saken går da via vårt
kontor og alt vi foretar oss utad blir forhåndsklarert med klienten. Vi forsøker også i størst mulig grad
å involvere klienten i arbeidet der det er naturlig.
Partsrepresentasjon kan være en omfattende og ressurskrevende jobb. I vurderingen av om vi skal ta
steget inn som partsrepresentant, tar vi blant annet hensyn til hvilket rettsområde saken gjelder,
sakens betydning for klienten, vedkommende sine egne forutsetninger og ressurser samt om vi har
tilstrekkelig kapasitet. Derfor kan ikke alle ønsker om representasjon imøtekommes fra vår side.
Jusshjelpa i Nord-Norge har i utgangspunktet kun kompetanse til å representere klienter til og med
behandling i forliksrådet. Der saken utvikler seg slik at den må behandles i høyere rettsinstanser, blir
klienten derfor normalt henvist videre til advokat. I saker som skal føres etter reglene om
småkravprosess og i konkursbegjæringer har vi litt andre muligheter til å bistå utover forliksrådet.
Henvisnings- og avvisningssaker
Noen av henvendelsene vi mottar ser vi oss nødt til å henvise videre fordi de ikke faller innenfor våre
fagområder eller fordi vi ser at klienten har ressurser til å sikre seg bistand fra annet hold. Vi henviser
også henvendelser videre dersom klienten tar kontakt først når saken er klar for tingretten. En del
henvendelser henvises også direkte til andre instanser, eksempelvis når forvaltningsorganer har
veiledningsplikt, klienten fyller vilkårene for fri rettshjelp, har tilgang på rettshjelp gjennom forsikring,
fagforening eller lignende. Vi ser at også henvisninger ofte er av stor verdi, da mange i første omgang
kan være godt hjulpet bare med å vises til riktig instans.
Henvisning og avvisning skal i utgangspunktet besluttes av faggruppen. Noen kan også henvises eller
avvises i første samtale dersom det er utvilsomt at dette skal gjøres. For eksempel hvis henvendelsen
gjelder et fagområde vi ikke har kompetanse til å behandle, som skatt eller strafferett.
Saksbehandleren som henviser eller avviser skal alltid orientere faggruppen om avgjørelsen.
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3.3.3

Forskningsarbeid

Forsknings- og utredningsarbeidet innebærer i hovedsak systematisering og synliggjøring av juridiske
og sosiale problemstillinger som går igjen hos våre klientgrupper. Med den innsikten vi får gjennom
saksbehandlingen, er vi i mange tilfeller i stand til å påvise sammenhenger mellom gjentakende
problemstillinger og svakheter i gjeldende rett.
Eksempler på utrednings- og forskningsprosjekter kan være spørreundersøkelser av ulik art. Vi samler
også betydelige mengder statistiske data fra våre klienter, som kan analyseres med tanke på hvilke
juridiske problemstillinger som går igjen innen aldersgruppe, kjønn, yrkesstatus, utdanningsnivå,
forhold rundt inntekt og gjeldsbyrde, geografisk tilhørighet med videre.
Studentmedarbeiderne har også mulighet til å skrive masteravhandling i ansettelsestiden, eller i
forlengelse av sine engasjement. Flere opplever å få øynene opp for aktuelle masteremner gjennom
ansettelsestiden. Da gjerne tidsaktuelle problemstillinger som studenten kan omtale på bakgrunn av
reelle eksempler. Det gir et godt utgangspunkt for en spennende avhandling. I tillegg er det absolutt i
tiltakets interesse at våre medarbeidere skriver avhandlinger relatert til virksomheten.

3.3.4

Prosjektbasert arbeid og rettspolitikk

På noen områder ser vi at gjeldende rett eller praksis virker mot sin hensikt, eller at den gjentatte
ganger genererer nye problemer for gruppen den berører. Da er det naturlig at vi bruker kunnskapen
vi tilegner oss gjennom saksbehandlingen til å forsøke på å få til en endring av gjeldende rett eller
praksisen av denne.
Gjennom prosjektbasert eller rettspolitisk arbeid jobber vi på et overordnet plan, med hensikt om
hjelpe langt flere enn det er mulig å gjøre gjennom behandling av enkeltsaker. Det er tradisjonelt
ansett for å være like viktig som ordinær saksbehandling, selv om arbeidet målt i arbeidstimer er av et
betydelig mindre omfang sammenlignet med saksbehandling.
Det prosjektbaserte og rettspolitiske arbeidet varierer i omfang. Det kan være ulike varianter av
forebyggende rettshjelpsarbeid, rettsinformasjon eller høringsuttalelser. Et prosjekt med målsetning å
få gjennomført en lovendring, vil normalt være en omfattende og langvarig prosess. På den andre
siden av skalaen nevnes enkeltstående høringsuttalelser, artikler, lobbyvirksomhet og lignende.

3.3.5

Rettsinformasjon

Generell rettsinformasjon er en betydelig andel av arbeidet som gjøres ved Jusshjelpa i Nord-Norge.
Det gjøres til dels som ledd i den daglige virksomheten og delvis som prosjektbasert arbeid. Slike
prosjekter kan være produksjon av artikler, utforming av brosjyrer, informasjonsmøter eller foredrag
på steder der vi treffer målgruppene våre. Den løpende saksbehandlingen gir oss solid innsikt i «hvor
skoen trykker» innenfor de enkelte fagområdene. Det kan vi utnytte til målgruppens fordel, når vi
utarbeider og gir rettsinformasjon. Se utdypende om vårt rettsinformative arbeid i rapportens del 5.

3.4 Kompetanse
3.4.1

Innledende bemerkninger

Jusshjelpa i Nord-Norge legger stor vekt på at medarbeiderne får grundig opplæring og oppfølging
både ved tiltredelse og gjennom hele ansettelsesforholdet. Arbeidet med juridiske problemstillinger
krever ofte kunnskap utover det saksbehandlerne tilegner seg gjennom studiet. Våre saksbehandlere
må sette seg inn i lov om fri rettshjelp, utlendingsrett, gjeldsrett, fengselsrett med videre. Dette er
rettsområder som studiet i liten eller ingen grad berører. Rettshjelpsarbeid forutsetter dessuten gode
saksbehandlingsrutiner, samt at saksbehandlerne evner å møte og behandle klienter på en god måte.
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Hva angår kompetanse viser vi også til avsnittet om spesialfaget Rettshjelp I, i rapportens del 5.

3.4.2

Grunnopplæring

Alle nyansatte ved tiltaket gjennomgår en obligatorisk og nødvendig grunnopplæring. Den gis av daglig
leder, kontormedarbeider, styreleder samt viderekomne medarbeidere og omhandler hovedsakelig:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jusshjelpas historie, sosiale profil og ideologiske bakgrunn
Jusshjelpa i Nord-Norge som organisasjon
Grunnprinsipper for saksbehandling, herunder klientkontakt, etiske regler, taushetsplikt m.m.
Generelle kontor- og saksbehandlingsrutiner
Arbeidsmetoder i faggruppene
Håndtering av saksbehandlingsprogrammet Advisor og andre systemer ved tiltaket
Alternativ konfliktløsning
Innføring i mulighetene som ligger i prosjektbasert arbeid og rettspolitisk tankegang

I tillegg til dette, skjer det i stor grad en kompetanseoverføring innad i faggruppene, ved at tidligere
medarbeiderne deler erfaringer, så vel faglige som praktiske og rutinemessige.

3.4.3

Fagopplæring

Nyansatte gjennomgår et faglig opplæringsprogram, med foredrag og enkelte praktiske oppgaver
knyttet til de prioriterte fagområdene ved Jusshjelpa i Nord-Norge. Opplæringen foregår i en firefemukers periode etter tiltredelse. Hvert tema har et omfang på halvannen til fire timer.
Noe av fagopplæringen forestås av nåværende eller tidligere medarbeidere. Vi har også mange innslag
av ekstern kompetanse. I 2018 hadde eksterne opplæring innen forvaltningsrett, fri rettshjelp,
arbeidsrett, etikk og klientbehandling, barnerett, skifterett, sosialrett, pengekrav, trygderett,
prosjektarbeid, familierett, arverett, og gjeldsordning. Fagopplæringen innbefatter også besøk hos
Namsmannen og omvisning i fengselet. Vi er svært privilegerte fordi alle foreleserne stiller opp gratis.

3.4.4

Fagsamlinger

I starten av begge semestrene i 2018 gjennomførte vi vår sedvanlige fagsamling over to-tre dager, i
forbindelse med oppstarten til de nyansatte. I januar ble fagsamlingen gjennomført på Skibotn
feltstasjon. I september var fagsamlingen lokalisert i Tromsø, ved UiT Norges arktiske universitet og i
våre egne lokaler. Fagsamlingene bestod blant annet av fagopplæring for nyansatte,
semesterplanlegging, arbeid med rutiner og retningslinjer, møter i administrative komiteer,
workshops og felles foredrag med ulike temaer, blant annet GDPR og personvern.

3.4.5

Kurs i klarspråk

På fagsamlingen høsten 2018 holdt en konsulent et dagskurs i klarspråk for alle ansatte. Språket er
blant rettshjelperens viktigste verktøy og vi har sett at språket fort kan bli unødvendig komplisert når
rettslige utredninger skal gis skriftlig. Kurset ble prioritert for at vi skulle bli enda bedre på å uttrykke
oss skriftlig og gjøre det lettere for våre klienter å forstå og dra nytte av vår bistand.

3.4.6

KROM-seminaret

Jusshjelpa i Nord-Norge deltok med tre representanter på KROM-seminaret i 2018. Seminaret
arrangeres av Kriminalomsorgen, og har som mål å belyse aktuelle problemstillinger for innsatte i
norske fengsler. Seminaret bidrar til at vi kan holde oss oppdaterte på aktuelle problemstillinger
innenfor innsattes sfære, og knytte viktige kontakter med andre tilbydere av rettshjelp til innsatte.
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3.4.7

Juristkongress 2018

Jusshjelpa i Nord-Norge ble invitert til å delta på Juristkongress 2018 på veldig gunstige betingelser.
Derfor sendte vi to medarbeidere dit. Medarbeiderne delte seg på to ulike fagspor,
menneskerettigheter og arbeidsliv, for å få mest mulig faglig utbytte med seg tilbake.

3.4.8

Kurs om taushetsplikt

Daglig leder deltok høsten 2018 på et dagskurs om taushetsplikt i regi av Juristenes utdanningssenter.
Kurset gikk blant annet inn på lovbestemt taushetsplikt og fortrolighetsplikt etter Regler for god
advokatskikk. God kunnskap om taushetsplikten er avgjørende i vår virksomhet, og daglig leder er den
som gir innføring i dette temaet til alle nyansatte.

3.4.9

Kurs om innføring i likestillings- og diskrimineringsrett

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) inviterte oss høsten 2018 til å delta på kurs om
likestilling med fokus på arbeidsliv. To medarbeidere deltok på kurset.

3.4.10 Nettverksmøter hos Utlendingsdirektoratet (UDI)
I løpet av 2018 deltok vi to ganger på nettverksmøte for rettshjelpsorganisasjoner hos UDI i Oslo. På
disse møtene skjer blant annet presentasjoner av regelverk rundt bestemte problemstillinger, rettslige
oppdateringer, praktiske oppklaringer og faglige avklaringer fra UDI sin side. Vi opplever stor nytte av
disse nettverksmøtene, da utlendingsretten er et svært dynamisk rettsområde, hvor det kan være
spesielt utfordrende å holde seg oppdatert til enhver tid.

3.4.11 Fellesseminaret 2018
Fellesseminaret er et årlig fagseminar som alle de fem etablerte studentrettshjelptiltakene i Norge
deltar på. Formålet med seminaret er kompetanseheving innen utvalgte tema, erfaringsutveksling og
det å knytte kontakter for samarbeid på tvers mellom tiltakene. Seminaret bidrar til en bevisstgjøring
rundt vårt viktige arbeid, samtidig som det også har en sosial side. Det er også en påskjønnelse til
medarbeiderne som bruker betydelig av tid og ressurser på å arbeide for studentrettshjelpstiltakene.
Seminaret ble gjennomført 22.-24. januar 2018 på Sørmarka Konferansehotell. Temaet for
fellesseminaret var «Sosial dumping». Alle våre aktive saksbehandlere per da deltok på seminaret.

3.4.12 Andre aktiviteter
Jusshjelpa i Nord-Norge gjennomfører rutinemessig interne evalueringsmøter på slutten av hvert
semester. Formålet er å løfte blikket fra det daglige arbeidet og vurdere de store linjene i
virksomheten. Evalueringene organiseres som et obligatorisk seminar for medarbeiderne.
Vi opplever at evaluering er viktig for det å kunne drive en organisasjon som Jusshjelpa i Nord-Norge.
Hver enkelt medarbeider kan der ta til ordet i en mer eller mindre uformell sammenheng. Det kan da
oppstå nødvendige og konstruktive diskusjoner om både arbeidsmiljøet for medarbeiderne og den
praktiske driften.
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4. Faglig resultat for 2018
4.1 Innledning
Jusshjelpa i Nord-Norge fører statistikk for å løpende kunne vurdere vår klientgruppe. Vi ber derfor
alle våre klienter om å bidra med statistiske opplysninger om seg selv. Opplysningene er
taushetsbelagte og fremstilles i fullstendig anonymisert form til statistiske formål i forbindelse med
blant annet årsresultatet.
Fagområdene er oppstilt i hovedkategorier. For en detaljert oversikt over fordelingen mellom
saksområder og andre statistiske data viser vi til tabellene nedenfor i denne delen av årsrapporten.
I 2018 fikk Jusshjelpa i Nord-Norge totalt 1204 henvendelser. Totalsummen av antall saker i tabellene
under vil i noen tilfeller vise et lavere tall enn det fullstendige antallet. Grunnen til dette er at vi i noen
tilfeller henviser klienter videre direkte allerede ved første klientsamtale. I blant annet slike tilfeller får
vi naturlig nok ikke anledning til å føre fullstendig statistikk på henvendelsen. I noen saker har vi heller
ikke opplysninger til alle kategoriene av statistikk, men vi registrerer det som klienten opplyser om.

4.2 Samlet oversikt over sakstilfanget
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Jusshjelpa i Nord-Norge behandlet 1204 henvendelser i 2018. Fra 2017 er det en nedgang på 205
saker. Vi har ambisjoner om flere henvendelser, samt å behandle flere saker i løpet av driftsåret.
Målet for driften vi har i dag, med tanke på økonomiske ressurser og personell, er å behandle mellom
1500-1800 henvendelser per år. Vi har dermed noe å strekke oss etter i 2019. Stort mer enn dette
målet er ikke realistisk, fordi vi legger vekt på å kunne behandle hver enkelt sak grundig nok. I tillegg
vil vi også prioritere prosjektbasert arbeid ved siden av saksbehandlingen, i tråd med formålet.
Fra 2017 ser vi dessverre en nedgang i antall saker. Det kan skyldes naturlige svingninger, men vi har
grunn til å tro at det også er et avvik på grunn av litt avvikende rutiner i overgangen til det nye
saksinntakssystemet vårt. Rutinen er normalt å registrere alle henvendelser vi mottar. Både saker hvor
vi representerer klienter overfor motpart, saker hvor vi utreder og svarer klienten på juridiske
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problemstillinger og saker hvor vi har en kortere prosess ved å henvise og veilede klienten videre til
riktig instans, blir registrert.
Gjennom hele 2018 har vi gradvis gått over til et nytt og tryggere saksinntakssystem. I denne
overgangsfasen tror vi at mange av henvendelsene som ikke er tatt inn til nærmere behandling, heller
ikke har blitt registrert. Store deler av vårsemesteret var det også ekstraordinære forhold som gjorde
at mange ulike personer satt i saksinntaket, og vi kan ikke med sikkerhet si at det har rutinen for
registrering har vært helt ensartet.
Vi har derfor grunn til å tro at nedgangen ikke nødvendigvis er reell, men vi kan dessverre ikke si det
sikkert. Drifta vår er ellers som før, og ingen andre forhold ved kontoret tyder på nedgang hverken i
arbeidsmengde eller antall henvendelser.

4.3 Hvem henvender seg til Jusshjelpa i Nord-Norge?
4.3.1

Fylkesoversikt

Fylker
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Nordland: Vi tok inn 310 saker fra Nordland fylke i 2018. For 2018 utgjør det en prosentandel på 25,75
%. Nordland er fylket med flest innbyggere i Nord-Norge, så vi ønsker et betydelig antall henvendelser
derfra. For å nå ut er vi imidlertid avhengige av økonomisk støtte til reisevirksomhet, da vi ser en
direkte sammenheng mellom våre besøk i et område og antallet henvendelser derfra.
Troms: Som tidligere år hadde vi i 2018 flest saker fra Troms fylke. Det kom inn 520 saker fra Troms,
noe som utgjør en prosentandel på 43,19 %.
Forklaringen på at vi får flest saker fra Troms er i hovedsak at vi har geografisk tilhold i Tromsø, og at
vi over tid har etablert oss som et tilgjengelig og velkjent rettshjelpstilbud i fylket. Vår beliggenheten i
Troms muliggjør naturlig nok flere faste saksinntak ved lokale institusjoner, eksempelvis Tromsø
fengsel og ved UiT Norges arktiske universitet, noe som i stor grad bidrar til sakstilfanget fra fylket.
Finnmark: I 2018 tok vi inn til sammen 159 saker fra Finnmark. Det tilsvarer en andel på 13,21 %.
Vi prioriterer en høy tilstedeværelse i fylket med mange utkantstrøk og mindre steder hvor tilgangen
på rettshjelp ikke er like stor som rundt de større byene i landsdelen. Derfor har vi et ønske om å
oppnå og holde et visst sakstilfang fra Finnmark. Omfanget av vår oppsøkende virksomhet i fylket
avhenger også her av lokal driftsstøtte, da det er spesielt kostbart å reise i fylket.
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Tilhørighet utenfor Nord-Norge: Antall henvendelser fra utenfor Nord-Norge tilsvarte i 2018 11,63 %.
Disse omfatter andre deler av landet enn de tre nordligste fylkene og utlandet. Ettersom vi prioriterer
klienter i Nord-Norge, er det naturlig at klientgruppen fra andre steder er liten.

4.3.2

Kommuneoversikt

NORDLAND
Kommune
Alstadhaug
Andøy
Ballangen
Beiarn
Bodø
Brønnøy
Bø
Dønna
Evenes
Fauske
Flakstad
Gildeskål
Hadsel
Hamarøy
Hattfjelldal
Hemnes
Herøy
Leirfjord
Lurøy
Lødingen
Meløy
Moskenes
Narvik
Nesna
Rana
Saltdal
Sortland
Steigen
Sømna
Sømna
Tjeldsund
Træna
Tysfjord
Vefsn
Vega
Vestvågøy
Vevelstad
Vågan
Øksnes
Total

Antall
4
2
7
1
85
4
2
2
2
8
2
2
8
2
2
5
2
2
2
1
6
1
30
5
19
4
23
6
1
1
4
1
5
17
1
14
1
22
4
310

TROMS
Kommune Antall
Balsfjord
15
Bardu
4
Berg
1
Dyrøy
2
Gratangen
2
Harstad
41
Ibestad
1
Karlsøy
4
Kvæfjord
1
Kvænangen
2
Kåfjord
7
Lavangen
1
Lenvik
32
Lyngen
12
Målselv
8
Nordreisa
9
Salangen
3
Skånland
5
Skjervøy
3
Storfjord
9
Sørreisa
6
Torsken
7
Tromsø
345
Total
520

FINNMARK
Kommune
Alta
Berlevåg
Båtsfjord
Gamvik
Hammerfest
Karasjok
Kautokeino
Kvalsund
Lebesby
Loppa
Nordkapp
Porsanger
Sør-Varanger
Vadsø
Totalt

I tabellene fremgår sakstilfanget fra de enkelte
kommunene i våre tre nordligste fylker.
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Antall
46
2
5
1
22
11
3
5
2
1
7
11
26
17
159

4.3.3

Kjønn, alder, sivilstand og statsborgerskap
Kvinne
621

Kjønn

Mann

Annet (organisasjon etc.)

573

10

I 2018 mottok Jusshjelpa 621 henvendelser fra kvinner og 573 henvendelser fra menn. Vi mottok 10
henvendelser fra organisasjon, eller noen som ikke ville oppgi kjønn. Henvendelser fra kvinner utgjør
51,58 %, mens fra menn utgjør 47,59 %. Kategorien «annet / vil ikke oppgi» utgjør 0,83 %. Vi merker
oss at kjønnsfordelingen er ganske jevn.

Alder
316

251

192

141
72

9

51

Under 18 18 - 30 år 31 - 40 år 41 - 50 år 51 - 60 år 61 - 67 år 68 år eller
år
eldre

Merparten av våre klienter er mellom 19 og 50 år. Det samsvarer med tall fra tidligere år.

500

Ugift; 425

Sivilstand

400
300

Gift/partnerskap;
222

Samboer; 222

200

Separert/skilt; 138
Enke/enkemann;
20

100
0

Gift/partnerskap

Ugift

Separert/skilt

Enke/enkemann

Samboer

Vedrørende sivilstand er kategorien «ugift» den største. Kategorien har tradisjonelt vært den største,
og har i tillegg økt over flere år.
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Blant de henvendelsene vi mottar ser vi som forventet at det er desidert høyest andel av klienter
med norsk statsborgerskap. Det er en ikke ubetydelig gruppe klienter fra Norden og Europa for øvrig,
mens de andre statsborgerskapene utgjør et fåtall.

4.3.4

Yrkesstatus, utdanning, inntekt og gjeld

Yrkesstatus
378

164
96

151

89

68

26

3

36

2

14

Trygdede, arbeidsledige, studenter og pensjonister utgjør samlet over halvparten av våre klienter. Vi
henvender oss spesielt mot disse gruppene, i tråd med vårt formål om å bistå dem med størst behov.
Mange av klientene våre er studenter og unge, som hverken eier formuesgoder, inntekt eller
oppsparte midler av betydning. De kan også være i sårbare posisjoner eller stå i en sitasjon med
maktubalanse, for eksempel opp mot utleier av husrom eller arbeidsgiver i et arbeidsforhold.

18

Høyeste fullførte utdannelse
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348

299
174

155

44

Som en ser av statistikken over utdannelse, er det en overvekt av klienter som ikke har høyere
utdanning (65,88 %). Utdanningsnivå kan si noe om klientens ressurser og evne til å hjelpe seg selv.

Inntekt
300
247

250
200

229
197

183

170

150
100
50
0

0 - 100 000 kroner 101 000 - 246 000 247 000 - 350 000 351 000 - 450 000
kroner
kroner
kroner

Mer enn 450 000
kroner

Når det kommer til inntekt ser vi at til sammen 64,23 % av de som henvendte seg til oss i 2018 oppga
en inntekt mellom kr 0 og 350 000 per år. Vi antar at det har en sammenheng med inntektsgrensen
for fri rettshjelp, som også i 2018 var kr 246 000, og at også de som ligger noe over denne grensen
heller ikke har råd til å engasjere advokat i sin sak.
Det viser seg videre at 16,57 % av de som tok kontakt med oss har inntekt over kr 450 000. Oftest vil
de som henvender seg til oss med så høy inntekt bli henvist videre til advokat. Om vi likevel tar saken
inn til behandling, er dette gjerne fordi klienten ofte har mye gjeld, har forsørgeransvar, og samtidig
har et reelt velferdsmessig behov for oppklaring i saken.
Om vi tar inn saker til behandling eller ikke, beror på vurderinger i hver enkelt sak. Jusshjelpa
prioriterer klienter som har et velferdsmessig behov og mangler ressurser til å bli hjulpet på annet
vis. Andre blir ofte henvist til alternativer, og i mange tilfeller til www.advokatenhjelperdeg.no.
Vi jobber på denne måten kontinuerlig for å innfri våre intensjoner om først og fremst å tilby bistand
til personer som ikke har mulighet til å skaffe seg annen hjelp.
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Gjeld
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Av de som henvender seg til oss og har gjeld, oppgir hele 37,14 % at de skylder mer enn kr 500 000.

4.3.5

Befatning med andre rettshjelpere

Representasjon
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Svært få av de som henvender seg til Jusshjelpa har vært i kontakt med advokat før de kontaktet oss
for hjelp. Det er også få motparter som har advokat. I de tilfeller hvor motparten har advokat, ser vi
på det som viktig å bistå klienten for å unngå et skjevt partsforhold i saken. Det er imidlertid bare ett
moment i avgjørelsen. Beslutningen om å representere en klient tas alltid ut fra en helhetsvurdering.
I tilfellene hvor klienten allerede har kontaktet advokat i samme saksforhold, henviser vi alltid tilbake
til den aktuelle advokaten. I andre tilfeller vurderer vi at klienten vil være best tjent med å gå til en
advokat fremfor å få bistand fra oss. For eksempel hvis vi ser at saken med stor sannsynlighet vil gå til
retten eller hvis det er frister i saken som vi med vår arbeidsmetode ikke vil rekke å overholde.
Vi stiller også spørsmål til våre klienter om de har vært i kontakt med oss ved tidligere anledninger.
På det spørsmålet var det 193 som svarte ja og 832 som svarte nei i 2018.
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4.3.6

Hvordan klientene ble kjent med Jusshjelpa og hvordan de tok kontakt

Hvor fikk du vite om Jusshjelpa?
Informasjon ved
studiested;
Plakat/brosjyre;
33 45

Krisesenter; 0

Offentlig kontor;
116
Nummerop
Jusshjelpas egne plysning/tel
sider; 60
efonkatalog;
Sosiale medier; 28 0
Søkemotor på nett;
130

Annet;
125
Bekjente;
423

Avisannonse; 45
Medieomtale; 18

Statistikken viser at merparten av klientene har hørt om oss gjennom bekjente.
Vi har videreført tiltak fra tidligere for å spisset profilering av tilbudet vårt til målgruppen. Eksempler
er utsending av brosjyremateriell og kontaktinformasjon til sentrale institusjoner i Nord-Norge, som
landsdelens familievernkontorer, krisesentre, asylmottak, fengsler/overgangsboliger og NAVkontorer. Samtidig har vi satset på økende synlighet i sosiale medier, og tror på en økning her på sikt.

Hvordan tok du kontakt med Jusshjelpa?
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501

400
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3
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66

111

Fremmøte på Fremmøte på
Jusshjelpa
eksternt
saksinntak

7
Jusshjelpas
nettside

Annet

Av det totale antallet henvendelser i 2018, tok 41,6 % kontakt med oss per telefon. Det kan komme
av at dette er den eldste og mest etablerte kontaktformen vi har, men også fordi vi tilbyr bistand til
en vidstrakt landsdel. Vi har de siste par årene sett en utjevning mellom klienter som tar kontakt per
telefon og de som tar kontakt via vårt nettbaserte saksinntak. I 2018 er første gang det nettbaserte
saksinntaket overgår telefon i antall henvendelser. Det var 42,77 % av henvendelsene i 2018 som
kom inn via nett. Nettbaserte henvendelser er måten vi foretrekker at klientene tar kontakt på.
Tallene viser at det er flere som oppsøker oss personlig på eksterne saksinntak enn ved oppmøte på
vårt kontor i Tromsø. Det kommer nok av at vi driver utstrakt oppsøkende virksomhet, sammen med
lokaliseringen av kontoret litt utenfor Tromsø sentrum. Prosentandelen ved brev/e-post er lav fordi
brevpost i dag er en tungvint og kanskje unaturlig kanal og fordi vi av sikkerhetsmessige grunner ikke
godtar innmelding av sak via e-post.
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4.4 Rettsområder
4.4.1

Hovedoversikt

Tabellen gir oversikt over antall saker og prosentandel av det totale antallet saker per rettsområde i
2018. innenfor det enkelte rettsområdet fra 2017 til 2018 fremgår også.
Rettsområde
Husleie
Arbeidsrett
Arverett
Ekteskapsrett
Gjeldsrett
Barnerett
Fast Eiendom
Annet
Trygd- og pensjonsrett
Ugift samliv
Avtalerett, kjøp og salg, forbrukerrett
Erstatningsrett
Utlendingsrett
Straffe- og politirett
Sosial- og helserett
Fengselsrett
Forvaltningsrett
Skatt- og avgiftsrett
Totalt

Antall
2018
185
152
152
85
69
68
75
44
64
63
52
37
40
45
30
20
16
7
1204

2018 %
15,37 %
12,62 %
12,62 %
7,06 %
5,73 %
5,65 %
6,23 %
3,65 %
5,32 %
5,23 %
4,32 %
3,07 %
3,32 %
3,74 %
2,49 %
1,66 %
1,33 %
0,59 %
100,00 %

Antall
2017
217
191
178
99
87
85
83
57
66
66
64
49
48
34
33
31
17
4
1402

Utvikling fra 2017
-14,75 %
-20,42 %
-14,61 %
-14,14 %
-20,69 %
-20,00 %
-9,64 %
-22,81 %
-3,03 %
-4,55 %
-18,75 %
-24,49 %
-16,67 %
32,35 %
-9,09 %
-35,48 %
-5,88 %
75,00 %
-14,12 %

Husleie, arbeidsrett og arverett var de tre rettsområdene som vi fikk flest antall henvendelser på. De
tre rettsområdene til sammen utgjør om lag 40,61 % av alle henvendelsene vi fikk i 2018. Disse tre
har de senere år vært de største rettsområdene målt i antall henvendelser.
I denne oversikten fremgår alle rettsområdene som vi mottar henvendelser i. Her vises derfor også
saker som vi alltid henviser videre eller av noen grunn ikke prioriterer å behandle videre. Vi tar
eksempelvis aldri inn saker til behandling som omhandler straffe-, politi-, skatt- og avgiftsrett. Videre
er fast eiendom et saksområde som har lav prioritet ved vårt kontor. Først og fremst fordi det
sjeldent er et betydelig velferdsmessig behov i denne typen saker, men også fordi vi normalt er lite i
befatning med rettsområdet og dermed har begrenset kompetanse på feltet.
I det følgende gir vi en kort oversikt og knytter noen få kommentarer til henvendelsene vi har fått inn
på hvert enkelt rettsområde.
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4.4.2

Husleierett

Husleierett
Annen husleierett
Depositum/garanti
Leieøkning
Andre pengeytelser/gebyrer
Opphør av leieavtale
Plikter under leieforholdet
Fremleie og overføring av leierett
Leie til annet formål enn bolig
Utkastelse
Krav etter mangel
Betalingsmislighold av leie
Vedlikehold
Utleie
Sum

Antall
23
29
9
4
64
4
1
0
10
37
1
2
1
185

%

12,43 %
15,68 %
4,86 %
2,16 %
34,59 %
2,16 %
0,54 %
0,00 %
5,41 %
20,00 %
0,54 %
1,08 %
0,54 %
100,00 %

Husleierett er fortsatt vårt største rettsområde målt i antall, til tross for en nedgang fra 2017 som
også kan henge sammen med nedgangen i det totale antallet henvendelser fra året før.
Henvendelsene i husleierett utgjør 15,37 % av det totale antallet. Rettsområdet er høyt prioritert og
vi etterstreber spesielt å være tilgjengelige for studenter. De er en nærliggende klientgruppe, da de
ofte er leietakere med begrensede økonomiske ressurser. Oftest er leietaker klient hos oss.

4.4.3

Arbeidsrett

Arbeidsrett
Annet arbeidsrett
Arbeidsmiljø
Permisjon
Ferietid
Feriepenger
Lønn
Sykepenger fra arbeidsgiver
Arbeidskontrakt
Endring av arbeidsforhold
Ansettelse
Midlertidig ansettelse
Permittering
Oppsigelse
Avskjed
Attest
Sum

Antall

%

19
3
4
1
12
51
5
9
7
2
2
2
25
9
1
152

12,50 %
1,97 %
2,63 %
0,66 %
7,89 %
33,55 %
3,29 %
5,92 %
4,61 %
1,32 %
1,32 %
1,32 %
16,45 %
5,92 %
0,66 %
100,00 %

Arbeidsrett er vårt nest største rettsområde, sidestilt med arverett, målt i antall henvendelser.
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Underkategoriene lønn og oppsigelse utgjør nesten halvparten av henvendelsene innenfor
rettsområdet. Jusshjelpa legger ned betydelig arbeid i å inndrive lønnskrav på vegne av klienter i
disse sakene. Fellesnevneren er at sakene som oftest er ressurskrevende, hvor det må handles raskt
for å overholde frister og ivareta klientenes rettigheter.
Innen arbeidsrett representerer vi arbeidstakere, som vi ser er den svake part i arbeidstvister. En
vesentlig del av våre klienter innen arbeidsrett er av utenlandsk opprinnelse. De har ofte mindre
kunnskap om sine rettigheter og plikter enn hva norske arbeidstakere har. Utfordringer knyttet til
språk og kultur kan også medføre at de ikke er like rustet til å orientere seg om sin rettstilstand eller
ivareta sine interesser. Vi ser også at henvendelsene vi mottar i saker som omhandler arbeidsrett
ofte ligger innenfor enkelte bransjer.
Når fagorganiserte arbeidstakere tar kontakt, henviser vi til arbeidstakerorganisasjonen. På den
måten er Jusshjelpa et tilbud til dem som ikke er har en fagorganisasjon å henvende seg til.

4.4.4

Arverett

Arverett
Annet arverett
Rett til arv og pliktdel
Testament
Gaver og andre overføringer
Omstøtelse
Skifte
Uskiftet bo
Avkall på/ forskudd på arv
Arveoppgjør
Sum

Antall
30
20
16
7
2
17
20
7
33
152

%

19,74 %
13,16 %
10,53 %
4,61 %
1,32 %
11,18 %
13,16 %
4,61 %
21,71 %
100,00 %

Arverett er sidestilt med arbeidsrett i antall henvendelser. Vi ser en liten nedgang her sammenlignet
med i fjor, som er gjengs for flere av saksområdene våre.
Arverett er ett av de saksområdene hvor vi ofte ser at det er tilstrekkelig å yte bistand etter hjelp til
selvhjelpsprinsippet. Mange av klientene har generelle spørsmål om arvereglene og fordeling av arv.
En annen grunn til at vi fokuserer på selvhjelp innenfor rettsområdet, er at det ofte handler om
tilføring av økonomiske og materielle ressurser som klientene ellers ikke har hatt. Sett på den måten
er sakene ikke av like stor velferdsmessig betydning som eksempelvis saker innen trygde-/sosialrett.
Vår rettshjelp på dette området omfatter derfor ofte kun muntlige svar på relativt enkle spørsmål og
utdeling av standardisert materiell for mer informasjon. Vi henviser også en del klienter videre til
advokat eller til tingretten, når de ikke faller innenfor vår målgruppe.
Det hender likevel at vi får henvendelser fra klienter som har et reelt velferdsmessige behov også
innen arverett. Eksempelvis er det tilfeller med uskifte eller etterlatte samboere, der den som sitter
igjen har svakt forankrede eller få rettigheter. I disse tilfellene kan klienten være i eller stå i fare for å
havne i en økonomisk krise som følge av partnerens bortgang. I slike tilfeller bruker vi naturligvis mer
ressurser på å bistå klienten enn i saker med større verdier og andre partsforhold.
Arveoppgjør setter ofte følelsene i sving hos de involverte. Jusshjelpa bidrar med avklaringer av
juridiske spørsmål knyttet til selve arveoppgjøret, enten forebyggende eller der det har oppstått en
konflikt. Vår erfaring er at vår innsats i slike saker kan ha en konfliktdempende effekt. Det er også av
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stor verdi for klienten å få tvister i nære familierelasjoner brakt til opphør, slik at de i ettertid kan
forholde seg til hverandre.

4.4.5

Ekteskapsrett

Ekteskapsrett
Annet ekteskapsrett
Gjeldsansvar under ekteskapet
Skilsmisse og separasjon
Opprettelse av ektepakt
Inngåelse og anerkjennelse av ekteskap
Ektefellebidrag
Skifteoppgjør
Sum

Antall
6
10
22
6
1
1
39
85

%

7,06 %
11,76 %
25,88 %
7,06 %
1,18 %
1,18 %
45,88 %
100,00 %

Ekteskapsrett er også blant de rettsområdene der vi får et betydelig antall henvendelser, år etter år.
Av underkategoriene bruker vi hovedsakelig tid på henvendelser om skifteoppgjør, separasjon og
skilsmisse, som totalt utgjør over 70 % av sakene. Her gir vi langt på vei enkle muntlige svar og
veiledning. Vi henviser også en del henvendelser videre til riktig offentlig instans, eksempelvis
fylkesmannen ved mer inngående spørsmål om separasjon og skilsmisse.
Samlivsbrudd er ikke bare økonomisk opprivende, men det er også tunge saker for klientene
personlig. Dersom det er barn involvert, er det spesielt viktig å løse sakene på et lavest mulig nivå.
Der vi ser at klienten har et velferdsmessig behov og det ellers er hensiktsmessig, bruker vi derfor en
del tid og ressurser på å dempe og forebygge konflikter. Målet er at partene skal komme best mulig
ut av tvisten både økonomisk og av andre hensyn på det personlige plan.

4.4.6

Gjeldsrett

Gjeldsrett
Annet gjeldsrett
Forhandling med kreditor
Inkasso
Gjeldsordning
Klage på utleggstrekk
Lånekassa (vedtak og
Konkurs
Bestridelse av krav
Utleggspant
Økonomisk rådgivning
Inndrivelse av pengekrav
Gjeld i fengsel
Sum

Antall
3
11
7
10
1
2
1
3
3
1
21
6
69

%

4,35 %
15,94 %
10,14 %
14,49 %
1,45 %
2,90 %
1,45 %
4,35 %
4,35 %
1,45 %
30,43 %
8,70 %
100,00 %

Innenfor gjeldsrett bistår vi spesielt klienter som enten er innsatte eller tidligere innsatte. Denne
gruppen strever ofte med store økonomiske byrder, som gjør det vanskelig for dem å gå videre i livet.
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Soning i fengsel og gjeldsproblemer har ofte en nær sammenheng. I mange tilfeller kompliseres
saken på grunn av rus og klientens livsførsel for øvrig.
Inndrivelse av pengekrav er den største underkategorien innenfor gjeld. Her hjelper vi klienter med å
inndrive utestående krav. Dette gjør vi i større grad etter prinsippet hjelp til selvhjelp, og etter en
nærmere vurdering av det velferdsmessige behovet hos klienten. Der vi ser klienten er i stand til å
inndrive kravet selv, sender vi en egenutviklet brosjyre om fremgangsmåten.
Omfattende gjeldsproblemer kan ha enorme velferdsmessige konsekvenser for den det gjelder, og er
ansett som et stort samfunnsproblem. Det er av avgjørende betydning å raskest mulig få klienten ut
av det uføret som gjeldsproblemene representerer. Rettsområdet har derfor alltid vært prioritert ved
Jusshjelpa, og vi legger stor innsats i å imøtekomme klientene som har samlet mot til å ta tak i sine
gjeldsproblemer. Dette gjelder særlig klienter som henvender seg under kategoriene forhandling
med kreditor, inkasso og som nevnt gjeld under soning. De har ofte et stort behov for både juridisk
og moralsk bistand, og sakene innebærer ofte utstrakt korrespondanse med en rekke kreditorer.
Gjeldssakene strekker ofte ut i tid og er ressurskrevende underveis.
Vi har dessverre ikke kapasitet til å ta inn absolutt alle henvendelser fra gjeldsklienter til fullstendig
behandling, og forsøker å sile ut de som kan klare seg selv med litt starthjelp fra oss. Selv om hjelp til
selvhjelp i mange tilfeller er litt mindre praktisk innen dette rettsområdet, har vi utarbeidet og
utviklet en brosjyre kalt «Gjeldspakken», for å gjøre flere klienter i stand til å håndtere sin egen gjeld.
Denne brosjyren har stort potensiale, og oppdateres med jevne mellomrom.

4.4.7

Barnerett

Barnerett
Foreldereansvar
Adopsjon
Barnefordeling
Farskap og medmorskap
Underholdsbidrag
Samværsrett og reisekostnader
Barnevern
Annet barnerett
Sum

Antall

%

9
0
17
2
10
15
6
9
68

13,24 %
0,00 %
25,00 %
2,94 %
14,71 %
22,06 %
8,82 %
13,24 %
100,00 %

Barnerett er et prioritert rettsområde hos Jusshjelpa, ettersom sakene er av stor velferdsmessig
betydning for både klientene, og ikke minst for barna deg gjelder. I likhet med saker under
familieretten for øvrig, forsøker vi i størst mulig grad å opplyse sakene for å forbygge konflikter og
dempe konfliktnivået. Vår bistand går ofte ut på å orientere om rettigheter, plikter og ikke minst
hvilke hensyn som er viktige i saker der barn er involvert.
Denne typen saker er krevende å jobbe med, fordi de ofte har tilspisset seg allerede når klientene
kommer til oss, og fordi utfallet er avhengig av at partene er villige til å gi og ta. Vi forsøker så langt
som mulig å oppfordre til en god dialog mellom partene for å sikre barnets beste i samtid og framtid.
Vi har også en intensjon om å kunne bistå foreldrene i inngåelse av samværsavtaler og andre
overenskomster, men vi er ydmyke overfor at det er et stort ansvarsfelt å trå inn i.
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4.4.8

Trygd og pensjon

Trygd og pensjonsrett
Annet trygd og pensjonsrett
Alderstrygd
Sykepenger
Uførepensjon
Arbeidsavklaringspenger
Yrkesskade
Dagpenger
Foreldre-/svangerskapspenger
Hjelpemidler
Trygdeytelsens størrelse (beregning)
Trekk i trygd
Tilbakekreving
Utbetaling av trydeytelser.
Sum

Antall
12
1
4
8
13
1
9
1
3
1
1
7
3
64

%

18,75 %
1,56 %
6,25 %
12,50 %
20,31 %
1,56 %
14,06 %
1,56 %
4,69 %
1,56 %
1,56 %
10,94 %
4,69 %
100,00 %

Rettsområdet er prioritert ved Jusshjelpa, og stort sett alle som henvender seg til oss med slike saker
får en eller annen form for bistand. Dette er naturlig ettersom trygd og pensjon i de aller fleste
tilfellene er klientens eneste inntektskilde.
Primært bistår vi likevel klienter med å klage på vedtak. For hjelp på søknadsstadiet eller for generell
orientering om regelverket, henviser vi ofte til forvaltningen dersom klienten ikke har forsøkt å gå dit
først. Vi opplever likevel at veiledningsplikten i mange tilfeller ikke strekker til på en sånn måte at
klienten kommer videre med saken sin. Dette saksfeltet kan være svært tids- og arbeidskrevende.

4.4.9

Samboerforhold (ugift samliv)

Samboerforhold
Oppløsing av samboerforhold
Etablering av samboerforhold
Annet om samboerforhold
Sum

Antall
48
6
9
63

%

76,19 %
9,52 %
14,29 %
100,00 %

I likhet med ekteskapsretten gjelder de fleste henvendelser innen samlivsbrudd det økonomiske
oppgjøret når partene går hvert til sitt. Samboere har ofte i praksis en mye mer uklar rettsstilling seg
imellom enn ektefeller, og har ofte behov for veiledning rundt sine rettigheter og plikter. Vi
etterstreber langt på vei å bidra til at partene oppnår enighet, da det også er til det beste for
klienten. Også på dette feltet trår vi ekstra varsomt der det er barn involvert i samlivsbruddet.
Jusshjelpa er opptatt av også å gjøre en forebyggende innsats på dette området. I 2018 utarbeidet vi
en ny mal for samboerkontrakt, samt at vi hadde en artikkel på trykk i flere medier om hvorfor
partene bør inngå samboeravtale.
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4.4.10 Utlendingsrett
Utlendingsrett
Annen utlendingsrett
Permanent oppholdstillatelse
Familieinnvandring
Studenttillatelse
Beskyttelse
Utvisning
Statsborgerskap
Visum
Arbeidstillatelse
Sum

Antall
4
2
11
4
4
5
4
2
4
40

%

10,00 %
5,00 %
27,50 %
10,00 %
10,00 %
12,50 %
10,00 %
5,00 %
10,00 %
100,00 %

Utlendingsrett er et forholdsvis lite fagområde målt i antall saker, men det er prioritert hos oss.
Sakene er nesten alltid av stor velferdsmessig betydning for klientene. De har som regel lite eller
ingen ressurser og er spesielt vanskelig stilt fordi de kommer fra helt andre samfunn og kulturer. I
mange tilfeller kan de i tillegg knapt hverken lese eller skrive sitt eget morsmål.
Sakene vi tar inn til behandling er ofte ressurskrevende. Vi går ofte inn i sakene med praktisk og
juridisk bistand til å klage på vedtak om familieinnvandring eller oppholdstillatelse. Den offentlige
behandlingen av slike saker kan i mange tilfeller ta lang tid og virke utmattende på klientene. Det
fører til at de blir pasifisert og tilsidesatt i sin egen sak og i samfunnet for øvrig. De er ofte under et
enormt press, og har begrensede eller ingen muligheter til å fungere i et normalt liv i påvente av
viktige avgjørelser i saken. Vi legger derfor en stor innsats for å ivareta klientene underveis.
Vi jobber målrettet for å nå ut til innvandrere og flyktninger spesielt, med både rettsinformasjon og
opplysning om vårt tilbud. Informasjonsarbeidet er utfordrende grunnet språk og kultur. Vi arbeider
kontinuerlig med å styrke vår egen kompetanse innen rettsområdet, slik at vi kan bistå klienter enda
mer treffende og effektivt i fremtiden.

4.4.11 Sosial- og helserett
Sosial- og helserett
Annen sosial- og helserett
Stønader, pengeytelser
Tilbakebetalingskrav
Rett til bolig
Helsetjenester
Psykiatri
Sum

Antall
7
11
2
1
8
1
30

%

23,33 %
36,67 %
6,67 %
3,33 %
26,67 %
3,33 %
100,00 %

Sosial- og helserett er ett prioritert rettsområde, til tross for at vi har relativt få henvendelser på
området. Vi ser at vår innsats kan utgjøre en stor forskjell for enkeltmennesker. Ofte har vi her med
klienter å gjøre som er i dyp personlig krise. Sakene er ofte tidkrevende og kommunikasjonen med
klientene kan også være en utfordring på ulike måter. Dette er klienter som ikke alltid er i stand til
hverken å opplyse saken sin tilstrekkelig til å få et riktig vedtak, eller som har ressurser til å agere
dersom de får et vedtak mot seg.
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Merparten av sakene vi behandler omhandler klage på vedtak om stønader. Når vi bistår klientene
får de i mange tilfeller gjennomslag for sin side. Uten vår bistand ser vi at alternativet raskt kunne
være at de havnet «på skråplanet». Vi vil dermed påstå at vår innsats i disse sakene også kan ha
betydning i et samfunnsøkonomisk perspektiv. Derfor opplever vi at vi på dette rettsområdet kan
oppfylle en viktig del av vårt mandat, og gi noe tilbake til samfunnet for den støtten vi får.

4.4.12 Fengselsrett
Fengselsrett
Brev, besøk, telefon
§ 12-soning eller § 16-soning
Utsatt soning/soningsavbrudd
Løslatelse
Soningstidsberegning
Permisjon og fremstilling
Overføring mellom anstalter
Benådning
Annet fengselsrett
Sum

Antall
1
2
1
1
2
2
2
1
8
20

%

5,00 %
10,00 %
5,00 %
5,00 %
10,00 %
10,00 %
10,00 %
5,00 %
40,00 %
100,00 %

Gjennom hele året prioriterer vi å ha oppsøkende virksomhet og saksinntak i landsdelens fengsler
(Vadsø, Tromsø, Bodø, Fauske og Mosjøen). Vi forsøker å besøke hvert av disse fengslene minimum
én, helst to ganger per semester. I Tromsø fengsel har vi regelmessige saksinntak annenhver uke,
med unntak av på sommeren og rundt jul/nyttår. Hensikten med å prioritere fengselsbesøk er å gi
potensielle klienter mulighet til å oppsøke oss, da de innsatte ellers har begrenset adgang til det
sammenlignet med andre.

4.4.13 Forvaltningsrett
Forvaltningsrett
Annet forvaltningsrett
Offentlige tjenester
Klage på saksbehandling
Undervisning
Plan- og bygningsrett
Sum

Antall
7
2
2
4
1
16

%

43,75 %
12,50 %
12,50 %
25,00 %
6,25 %
100,00 %

Tradisjonelt sett er forvaltningsrett et lite fagområde hos oss. I noen tilfeller kan vi likevel, på
grunnlag av generell kompetanse om systemet og forvaltningen, bistå klientene direkte i saken.
I de sakene som er så spesialiserte at de faller utenfor vårt kompetansefelt, kan vi likevel som oftest
yte bistand til klientene i form av henvisning til riktig instans.
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4.4.14 Annet
%
Annet
Antall
Annet diverse
41
93,18 %
Diskriminering
2
4,55 %
Vold og mishandling
1
2,27 %
Sum
44
100,00 %
Såkalte «annet-saker» er saker av juridisk karakter som ikke naturlig hører inn under noen av de
øvrige kategoriene. Det varierer hvorvidt vi går inn i en nærmere behandling av saker i denne
kategorien. Ofte er vår bistand også her videre henvisning til riktig instans.

4.4.15 Ikke-prioriterte rettsområder ved Jusshjelpa i Nord-Norge
%
Avtalerett, kjøp og salg, forbrukerrett
Antall
Annet avtalerett
4
7,69 %
Mangelfull ytelse
8
15,38 %
Avtaleinngåelse
5
9,62 %
Angrerett
2
3,85 %
Kjøp og salg
29
55,77 %
Avtaletolking
4
7,69 %
Sum
52
100,00 %
Denne typen saker blir oftest henvist videre, eksempelvis til Forbrukerrådet, klagenemder eller
advokat. Begrunnelsen for det er at i prioritere saker som er av større velferdsmessig betydning for
klientene, hvor klienten ikke får bistand andre steder.
%
Fast eiendom
Antall
Annet fast eiendom
25
33,33 %
Mangler
8
10,67 %
Tredjemannskonflikt
2
2,67 %
Eierskifteforsikring
3
4,00 %
Sameie
14
18,67 %
Servitutter og veirett
5
6,67 %
Nabotvist
4
5,33 %
Eierseksjoner
3
4,00 %
Borettslag
4
5,33 %
Tomtefeste
4
5,33 %
Kommunale reguleringer
3
4,00 %
Sum
75
100,00 %
Det er som oftest ikke et fremtredende velferdsbehov i saker om fast eiendom. Dermed er det heller
ikke et prioritert fagområde ved Jusshjelpa i Nord-Norge. Sakene henvises ofte videre til advokat,
eller til offentlige organer der det er hensiktsmessig.

Sameie er en stor underkategori. Vi vil nevne at vi i noen tilfeller kan bistå klientene i slike saker. Det
er fordi vi har kompetanse på dette feltet fordi det ligger nært noe at det vi ellers jobber med, som
skilsmisseoppgjør, oppløsning av samboerforhold, arveoppgjør. Før vi gir bistand, gjør vi uansett en
vurdering av klientens velferdsmessige behov.
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%
Straffe- og politirett
Antall
Annet straffe- og politirett
12
26,67 %
Veitrafikk, førekort og promillekjøring
13
28,89 %
Beslag og inndragning
5
11,11 %
Politisaker, uoppgjorte forhold, forelegg
1
2,22 %
Gjenopptakelse av straffesak
1
2,22 %
Voldsanmeldelse
4
8,89 %
Straffeprosess
6
13,33 %
Varetekt og arrest
3
6,67 %
Sum
45
100,00 %
Rettsområdet er ikke prioritert fordi det ligger utenfor vårt kompetansefelt. Slike henvendelser blir
derfor alltid henvist videre til advokat, politiet eller andre relevante instanser.
%
Erstatningsrett
Antall
Annet erstatningsrett
15
40,54 %
Erstatningens størrelse
1
2,70 %
Personskade
3
8,11 %
Pasientskadeerstatning
4
10,81 %
Yrkesskadeerstatning
2
5,41 %
Voldsoffererstatning
4
10,81 %
Forsikringsoppgjør
8
21,62 %
Sum
37
100,00 %
I noen tilfeller kan vi bistå klienter med saker om pasientskadeerstatning, voldsoffererstatning og
rettferdsvederlag, da vi har noe kompetanse innenfor disse feltene. Disse områdene er også av større
velferdsmessig betydning for klientene enn erstatningsrett ellers ofte er.

For øvrig henviser vi mange av sakene til Kontoret for voldsoffererstatning, forsikringsselskaper,
Finansklagenemda og andre.
%
Skatte- og avgiftsrett
Antall
Annet skatter og avgifter
7
100,00 %
Sum
7
100,00 %
Skatterett er ikke et prioritert saksområde hos oss, da dette i all hovedsak ligger utenfor vår
kompetanse. Det foreligger normalt heller ikke et velferdsmessig behov i saken. De aller fleste
sakene henvises direkte til skatteetaten, eventuelt til advokat der det er naturlig eller nødvendig.

4.5 Oppsøkende virksomhet
4.5.1

Innledning

Jusshjelpa i Nord-Norge har en intensjon om å ivareta et udekket rettshjelpsbehov i hele landsdelen.
Derfor legger vi mye i å oppsøke steder i de tre nordligste fylkene, Svalbard inkludert.
Nesten 15 % av alle henvendelser vi fikk inn i 2018 kom ved personlig oppmøte, enten på
saksinntaksturene eller i våre lokaler i Tromsø. Selv om vi i prinsippet er tilgjengelig per telefon og på
nett for de som måtte ønske å kontakte oss, mener vi at den oppsøkende virksomheten er viktig for å
kunne gi et lavterskeltilbud i hele landsdelen. En del klienter har ikke ønske eller mulighet til å melde
inn sak via telefon eller over internett. Da er muligheten for personlig oppmøte avgjørende for at
klientene i det hele tatt oppsøker hjelp.
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Samtidig som vi oppnår å nå frem til klientene i deres nærmiljø, gjør vår oppsøkende virksomhet oss
synlig i resten av landsdelen. På den måten får vi vist frem tilbudet, slik at vi kan nå frem til enda
flere. Vi ser en direkte og umiddelbar økning i antall saker som kommer fra de stedene vi besøker, i
tiden rundt annonsering av gjennomføring av turene. Uavhengig av sakene vi får inn på turene,
oppnår vi derfor promotering på de stedene vi besøker, slik at klientene tar kontakt også i ettertid.
Ute på reise tar vi ofte imot potensielle klienter på kommunesentrene, i bibliotek eller på andre
naturlige arenaer på stedet vi oppsøker. Ettersom studenter er en viktig målgruppe, prioriterer vi å
avholde saksinntak ved lærestedene i landsdelen. Fengslene er også prioriterte steder å oppsøke.
I 2018 besøkte vi 20 unike steder, på hadde 36 reiser og gjennomførte totalt 69 saksinntak som følger

4.5.2

Oversikt over eksterne saksinntaksturer i Nord-Norge

Kommune
Antall besøk
Antall saksinntak
Alta
2
2
Bodø
2
4
Bardu
1
1
Fauske
2
4
Hammerfest
2
2
Harstad
2
2
Honningsvåg
2
2
Karasjok
2
2
Lenvik
2
2
Narvik
2
2
Porsanger
2
2
Rana
2
2
Skånland
2
2
Sør-Varanger
2
2
Sortland
2
2
Tromsø
12
Vadsø
2
4
Vefsn
2
4
Vågan
2
2
Longyearbyen
1
1
Totalt 20 steder
Totalt 36 besøk
Totalt 56
I tillegg til saksinntak forsøker vi å være synlige i det offentlige rom, ofte i form av å stå på stand.
Målet med blant annet å stå på stand, er å være synliggjøre tilbudet mer generelt og nå ut til folk på
en mer uformell måte.
Høsten 2018 deltok vi på Forskningsdagene ved UiT Norges arktiske universitet, med en stand i
samarbeid med Det juridiske fakultet. Vi hadde også flere ganger stand på biblioteket og kjøpesentre
i Tromsø.
På enkelte av saksinntaksturene utenfor Tromsø hadde vi også stand på bibliotek, kjøpesentre og
andre naturlige steder når tiden tillot det.
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5. Prosjektarbeid, forskning og utdanning
5.1 Innledning
Prosjektarbeid som beskrives her i del 5 favner vidt. Det omhandler både konkrete prosjekter,
rettsinformasjon av ulik art, rettspolitisk virksomhet med mer. Denne delen av årsrapporten omfatter
kort forklart all virksomhet ved tiltaket som ikke er ren saksbehandling. Årsrapporten vil ikke være
uttømmende på aktiviteter og prosjekter som har skjedd gjennom året, men den fremstiller en god
del eksempler på aktiviteter og produksjon i året som gikk.

5.2 Organiseringen av prosjektbasert arbeid
Tidligere har gruppelederne, som er medarbeidere i sitt siste semester ved tiltaket, hatt obligatoriske
gruppelederprosjekt ved siden av de andre arbeidsoppgavene som ligger til gruppelederne.
Fra og med 2018 utgikk gruppelederprosjektet til fordel for en annen organisering av det
prosjektbaserte arbeidet. Den nye ordningen baserer seg på et mandat for den til enhver tid sittende
prosjektgruppa, som generalforsamlingen vedtok våren 2018.
Prosjektgruppa skal legge til rette for og stimulere til hensiktsmessig prosjektbasert arbeid, samt
påse at prosjektarbeidet ved tiltaket gjennomføres på en tilfredsstillende måte og innenfor nærmere
gitte rammer. Gruppa har en veiledende og tilretteleggende rolle, men kan også pålegge
faggruppene å gjennomføre prosjektarbeid. I samråd med daglig leder skal prosjektgruppa forsøke å
oppnå at det gjennomføres en prosjektuke per semester. Tema og innhold for prosjektuka beror på
hva som er aktuelt. Omfang og faglig innhold i prosjektarbeidet avgjøres internt i den enkelte
faggruppen.
Prosjektgruppa er organisert slik at alle faggruppene er representert, og sammensettes slik at
kontinuiteten i gruppas arbeid ivaretas over tid. En leder velges, møteplan settes i starten av
semesteret og det føres referat fra hvert møte. Prosjektgruppa rapporterer til styret om sitt arbeid.

5.3 Rettsinformasjon
5.3.1

Innledning

Rettsinformasjon er et viktig og kontinuerlig arbeid ved Jusshjelpa i Nord-Norge, og gjøres i ulike
former. Vi prioriterer arbeidet av to grunner. For det første har det et forebyggende formål. Ved å få
kunnskap kan folk komme problemene i forkjøpet og kanskje unngå dem. For det andre er det en
forutsetning for å kunne ivareta sine interesser, at man kjenner sine rettigheter. Vi ser at mange av
våre klienter har svært begrenset eller ingen kunnskap om sin rettsstilling. Det henger ofte sammen
med deres situasjon og et begrenset tilbud fra det offentlige.
Jusshjelpa i Nord-Norge utarbeider jevnlig brosjyrer, skriver artikler med mer. Dette er virkemidler i
vår målsetning om å yte hjelp til selvhjelp der det er hensiktsmessig. Vi prioriterer de rettsområdene
der vi får mange likeartede henvendelser. Det er en ressursbesparende måte å yte rettshjelp på. I de
tilfellene vi henviser klienter til generell rettsinformasjon, ønsker vi dem likevel alltid velkommen
tilbake dersom noe skulle være uklart eller de skulle ende opp med flere spørsmål.
I det følgende omtales noe av det rettsinformative arbeidet vi har gjort i 2018, til illustrasjon.

5.3.2

Foredrag for innvandrere i introduksjonsprogram

I 2018 fortsatte vi vårt samarbeid med Tromsø kommune, Flyktningtjenesten. Samarbeidet ble først
innledet våren 2016. Integreringsarbeidet foregår på et bredt felt, innen språk, kultur, arbeid,
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skolegang, boforhold, praktiske gjøremål med videre. Jusshjelpas bidrag har tradisjonelt vært et
ganske generelt foredrag innen norsk rett. Foredragene har varighet på rundt to timer. Det har
anslagsvis vært 20-50 fremmøtte på hvert foredrag gjennom de årene vi har bidratt. I 2018 holdt vi et
foredrag innen arbeidsrett og flere foredrag med temaet norsk rett.
Gjennom dette samarbeidet når vi ut med rettsinformasjon til en større gruppe gjennom en
hensiktsmessig og mer eller mindre fast kanal. Foredragene gjennomføres med morsmålsstøtte på
flere språk. Derfor får vi formidlet rettsinformasjon som vi ellers ikke hadde nådd frem med.
Samarbeidet gir oss også indirekte en unik mulighet til å bygge nettverk og omdømme. Jusshjelpa i
Nord-Norge opplever samarbeidet som godt og ser at vi har gjensidig nytte av hverandres ressurser.

5.3.3

Foredrag om arv

Vi har tidligere holdt foredrag om arv for Fagforbundets pensjonisttillitsvalgte i Troms. Høsten 2018
takket vi igjen ja til å påta oss et slikt oppdrag. I etterkant av foredraget ble det åpnet for å stille helt
generelle spørsmål, samt at tilhørerne hadde anledning til å ta nærmere kontakt med mer konkrete
henvendelser. Det var cirka 25 tilhørere tilstede på foredraget.

5.3.4

Samboeravtale

Gruppa som arbeider med problemstillinger i samboerforhold har lenge sett behovet for en grundig
men brukervennlig mal for samboeravtale. Dette tok de tak i året som gikk, og laget en mal som er
klar til utfylling for de som har behov for det. Malen utleveres inntil videre på forespørsel.

5.3.5

Artikler

Gjennom 2018 har vi publisert artikler innen forskjellige temaer og gjennom ulike kanaler. Her er
noen eksempler på artikler vi har hatt på trykk:
•

•

•

«Derfor bør du inngå samboeravtale». Viktige budskap må ut i mange kanaler:
iFinnmark: https://www.ifinnmark.no/debatt/samliv/okonomi/derfor-bor-du-inngasamboeravtale/o/5-81-891360
iTromso: https://www.itromso.no/meninger/blog/2018/11/29/Derfor-b%C3%B8r-duinng%C3%A5-samboeravtale-17968878.ece
Tidsskriftet for studentene ved Det juridiske fakultet ved UiT (Jus’t):
http://juristforeningen.eu/wp-content/uploads/2019/01/JUST032018nett.pdf?fbclid=IwAR2oAXIWa0hheHXnuG7QRaAiqVlQyQ1e766bs5UIB_Q5WABWFGTxVuCN2rs
Vi ser manglene i landsdelen. «Nord-Norge trenger et Husleietvistutvalg». Publisert i iTromsø:
https://www.itromso.no/meninger/2018/09/18/Nord-Norge-trenger-et-husleietvistutvalg17536862.ece
Opplysende artikkel om Jusshjelpas formål og virke «Mávssolaš veahkehit». Publisert i Ávvir.

5.3.6

Brosjyrer og informasjonsmateriell

I løpet at 2018 har vi arbeidet med utarbeiding av nye og oppdatering samt oversettelse av
eksisterende brosjyrer. Vi har blant annet:
•

•
•
•

oversatt vår egen pengekravsbrosjyre til engelsk. Det gir den et mye bredere bruksområde, da vi
fra nå av vil kunne tilby engelskspråklige klienter den samme hjelp-til-selvhjelpen som vi i stort
omfang har kunnet gjøre for norskspråklige klienter innen pengekrav.
oppdatert eksisterende brosjyre om arv fra 2017.
laget en ny brosjyre om formkrav til testament, våren 2018.
laget en ny brosjyre om ekteskap, høsten 2018.
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•
•
•

laget en ny brosjyre om samboerforhold, høsten 2018.
laget «Guiden til lovlig depositum i husleieforhold», høsten 2018.
utarbeidet en barnerettsbrosjyre som ved årsskiftet lå til godkjenning hos faglig ansvarlig

I tillegg til brosjyreproduksjon har vi gjennomgått og tatt vare på alt fagstoff som tidligere lå på den
felles informasjonssiden til de fem studentrettshjelpstiltakene, www.gratisrettshjelp.no. Alt er
ajourført og klar til eventuell distribusjon på Jusshjelpa i Nord-Norge sin nye nettside når den blir klar
for lansering. Da vil vi igjen kunne tilby folk en mengde rettsinformasjon til selvhjelp.

5.3.7

Øvrig informasjon og tilgjengelighet

Som et tiltak for tilgjengeliggjøring har vi gjennom året fått oversatt vår generelle plakat til somalisk.
Vi har sendt plakater til alle asylmottak i Nord-Norge i to omganger.
I løpet av høsten har vi også blitt kontaktet av noen som driver prosjektet «Døv rettshjelp».
Prosjektet skal sikre at hørselshemmede får gratis rettshjelp og/eller bedre kan benytte seg av det
tilbudet som allerede eksisterer. Herunder ønsket prosjektet å kartlegge muligheten for å henvise
dem til studentrettshjelpstiltak som yter gratis bistand. Vi har stilt oss positive til å ta imot
potensielle klienter som blir henvist til oss, men eventuelle saker vil bli tatt inn på et uavhengig
grunnlag og etter de vanlige inntakskriteriene vi ellers forholder oss til.

5.4 Rettspolitisk arbeid
5.4.1

Innledning

Rettspolitisk arbeid foregår i ulikt omfang på Jusshjelpa i Nord-Norge. I det følgende vises eksempler
på slikt arbeid som er gjort i 2018.

5.4.2

Markering av kvinnedagen

Jusshjelpa deltok i markering av kvinnedagen 8. mars for første gang i 2017. Også i 2018 gikk vi i
parade, under parolen «Ja til likestilling i fengsel». Dette er et tema vi ikke kan få trukket frem mange
nok ganger, og som vi mener må belyses i mye større grad enn det som er tilfelle i dagens samfunn.

5.4.3

Tromsø Arctic Pride

Den 10. november 2018 deltok vi i Tromsø Arctic Pride, en parade i Tromsø sentrum som er ment for
å feire at alle er like mye verdt og at alle har rett til å være så like eller forskjellige som de ønsker. Vi
ville belyse at diskriminering dessverre fortsatt eksisterer på dette feltet. Vårt budskap var at
Jusshjelpa i Nord-Norge vil bistå alle, og at alle er like mye verdt uansett hvilket kjønn de liker.
Samtidig handler det om å feire alt vi har oppnådd og uttrykke støtte til utsatte i andre land hvor
aksepten ikke er i nærheten av det den har blitt i Norge. I mange land får man heller ikke gå i parade
uten å risikere liv og helse. Derfor må vi benytte slike muligheter til å stå opp for de som ikke har
sjansen. Samtidig som vi fikk fremmet vårt syn på temaet, fikk vi synliggjort tiltaket vårt. Det var også
en sosial og samlende aktivitet, som ble en suksess utad og ga mersmak innad.

5.4.4

Høringsuttalelser

Jusshjelpa i Nord-Norge skriver fra tid til annen høringsuttalelser der vi opplever at vi kan gi relevante
innspill. Dette har vi også gjort i 2018. Eksempler følger:
Barne- og likestillingsdepartementet sendte på høring forslag til endringer i ekteskapsloven. I dag
åpner ekteskapsloven for at personer mellom 16 og 18 år kan gifte seg i Norge. Det er foreslått å
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oppheve denne adgangen og å innføre en absolutt 18-årsgrense for å gifte seg i Norge. Jusshjelpa i
Nord-Norge skrev høringssvar:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-endringer-i-ekteskapsloven/id2581312/?uid=5e1aae92-f048-4621-8893-da66cb6c102e
Videre sendte Finansdepartementet på høring Finanstilsynets høringsnotat med utkast til forskrift
om forsvarlig utlånspraksis for forbrukslån. Jusshjelpa i Nord-Norge skrev høringssvar:
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---utkast-til-forskrift-om-forsvarlig-utlanspraksisfor-forbrukslan/id2612395/?uid=f3d2d821-fbc5-4d0b-9782-56597f7bb900

5.5 Annet prosjektarbeid
5.5.1

Prosjektuker våren og høsten 2018

Jusshjelpa i Nord-Norge ser at det er vanskelig å prioritere prosjektbasert arbeid i det daglige. Derfor
ryddet vi også i 2018 tid til å arbeide mer eller mindre uforstyrret med prosjektarbeid, i prosjektuker.
Én på våren, i uke 9 og én på høsten i uke 45. I disse periodene stengte vi for mottak av nye saker, og
sørget for at sakene vi hadde inne kunne ligge i ro en uke. Det var opp til faggruppene å organisere
sine prosjekter, og det var fullt mulig å starte på større prosjekter som skulle strekke seg også ut over
prosjektukene. Prosjektgruppa organiserte prosjektuka og fulgte opp resultatet, som igjen
rapporteres til styret.

5.5.2

Debatt om forbrukerkreditt

I forbindelse med Jusshjelpa i Nord-Norges 30-årsjubileum, arrangerte vi en debatt på Prelaten i
Tromsø sentrum. Temaet var om forbrukerkreditt og bankenes frarådningsplikt. Debatten ble
kunngjort, var gratis og åpen for alle. Gjestene på jubileet ble spesielt invitert som tilhørere.
Vi hadde en profesjonell debattleder, og debattantene Jorge Jensen (fagdirektør for finans i
Forbrukerrådet), Gunnar Eriksen (professor ved Det juridiske fakultet, UiT), advokat Rudi Christensen
(fra advokatforeningens lovutvalg for bank, finansiering og valuta) og Stein Vidar Loftås
(kommunikasjonssjef for SpareBank 1 Nord-Norge).

5.6 Utdanning
5.6.1

Relevant arbeidserfaring

Jusshjelpa i Nord-Norge utgjør et verdifullt supplement til studiet master i rettsvitenskap.
Studentmedarbeiderne får høyst relevant arbeidserfaring parallelt med studieløpet. Ved å bruke
kunnskapen de har tilegnet seg, får de erfare at de kan hjelpe mennesker og gjøre en forskjell. Vi ser
at det våkner et engasjement når de får øynene opp for den praktiske nytteverdien av utdanningen.
Dette kan medvirke til et enda større ønske om å fullføre studiene på en god måte, noe som kommer
både studentene, Jusshjelpa i Nord-Norge, UiT Norges arktiske universitet og klientene til gode.
Hvert år har Jusshjelpa i Nord-Norge ansvaret for flere praksisstudenter fra Det juridiske fakultet.
Tiltaket får da beholde sin arbeidskraft i den perioden av studiet hvor praksis er obligatorisk.
Samtidig avlaster vi fakultetet. De som jobber hos oss er sikret en givende praksisplass, og får
anledning til å skaffe seg enda dypere erfaring med det å drive rettshjelp.
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5.6.2

Spesialfaget Rettshjelp I

Medarbeidere har anledning til å ta spesialfaget Rettshjelp I på 15 studiepoeng. Emnet er forbeholdt
ansatte ved tiltaket, da erfaringen de får gjennom ansettelsestiden er en stor del av
kompetansegrunnlaget i faget. Emnet betinger deltakelse på obligatorisk undervisning i regi av
fakultetet. Undervisningen omfatter i hovedsak temaene rettspolitikk, etikk, praktisk prosess og
alternativ konfliktløsning. Undervisningen går mer i dybden enn grunnopplæringen ved Jusshjelpa.
Studentene avlegger hjemmeeksamen med etterfølgende muntlig prøve.
Ordningen gjør det enklere for studentene å arbeide for Jusshjelpa i Nord-Norge uten at arbeidet går
på bekostning av studieprogresjonen. Studentene kan også arbeide ved tiltaket uten å ta
spesialfaget. I 2018 var det én student som tok spesialfaget.

5.7 Forskning
Jusshjelpa i Nord-Norge har i 2018 ikke prioritert eller gjennomført noen større forskningsprosjekter.
På bakgrunn av våre rutiner kan vi imidlertid vise til et stort tallgrunnlag med statistiske opplysninger
som vi samler gjennom sakene vi behandler. Datamaterialet viser hvilket behov det er for rettshjelp
og hvem som har behovet. Det benytter vi til ulike formål gjennom året, blant annet som omtalt i
avsnittene om rettsinformasjon og rettspolitikk.
Vi vurderer å avholde en ny rettshjelpundersøkelse i nærmeste fremtid. Jusshjelpa gjorde en slik
undersøkelse tidlig på 2000-tallet. Formålet med undersøkelsen var å kartlegge hvorvidt behovet for
rettshjelp er dekket i Nord-Norge, og om en kan se endringer over tid.
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6. Drift og økonomi
6.1 Driftsrute
Jusshjelpa i Nord-Norge hadde i 2018 en driftsrute på totalt 47 uker, fordelt på 21 uker i
vårsemesteret, 8 uker sommerdrift og 18 uker i høstsemesteret. Det er det samme som i 2017.
Sommerdriften ivaretas årlig av fem av våre medarbeidere. De engasjeres i 100 % stilling for
driftsperioden til sommergruppa. Vi prioriterer å ha alle faggruppene representert, for best mulig å
kunne yte bistand innen hele vårt kompetansefelt også i en periode med redusert drift.
Vi holdt helt stengt en uke i påsken, to uker på sommeren og rundt jul/nyttår. Stengingen er delvis av
hensyn til ferieavvikling for medarbeiderne, men driftsruten også begrenses på grunn av at
helårsdrift ikke kan finansieres per i dag. Helårsdrift ville være gunstig, fordi lengre perioder med
driftsstans skaper praktiske problemer med hensyn til progresjon i sakene som går over lengre tid.
Enkelte av medarbeiderne følger opp klientene sine også i friperioder der det er nødvendig, men vi
kan ikke pålegge noen å arbeide ulønnet på fritiden sin. Uansett er vi svært nøye med å påse at ingen
klienter skal lide noe rettslig eller økonomisk tap som følge av perioder med driftsstans.

6.2 Økonomi
6.2.1

Innledende om økonomi

Jusshjelpa i Nord-Norge har i prinsippet ingen faste inntekter, da rettshjelpen vi gir er gratis for
brukerne. Vi er avhengige av å få innvilget midler etter søknader som vi på eget initiativ sender ut.
Gjennom hele året arbeider administrasjonen ved Jusshjelpa i Nord-Norge med søknader om
driftsmidler, noe som er helt nødvendig for å sikre en kontinuerlig og god drift.
Siden oppstarten i 1988 har finansieringen av tiltaket tidvis vært svært utfordrende. Gjennom tiden
har det vært store variasjoner i hvor mye støtte vi har mottatt fra ulike bidragsytere og
samarbeidspartnere fra år til år. Vi har alltid vært opptatt av å omsette støtten i mest mulig rettshjelp
per krone vi har fått, men de økonomiske forholdene har innimellom gjort planlegging utfordrende.
Virksomheten har derfor tradisjonelt vært drevet marginalt og vi har opplevd en sårbarhet ved kutt i
bevilgninger eller signaler om dette.
I det følgende vil det bli redegjort nærmere for regnskapet fra 2018.

38

6.2.2

Regnskap 2018
Jusshjelpa i Nord-Norge

Regnskap 2018

INNTEKTER

Bevilgning fra Justis- og beredskapsdepartementet
Støtte fra Det juridiske fakultet, UiT
Tilskudd fra kommuner og fylkeskommuner
Tilskudd fra samskipnader
Klientkonto
Andre tilfeldige inntekter
Tilskudd fra Bergesenstiftelsen
Inntekter totalt
UTGIFTER
Lønn: fast ansatte, engasjerte, vikarer, feriepenger,
pensjonsinnskudd, forsikring, arbeidsgiveravgift m.m.
Styrehonorar
Inventar
IT- og AV utstyr
Telefoni
Kontorrekvisita
Forsikringskostnader
Trykningsutgifter
Bøker
Avis-abonnement

Revidert
budsjett 2018

-3 000 000
-100 000
-318 607
-211 000
-8 314
-61 158
-200 000
-3 899 078

-3 000 000
-100 000
-319 000
-210 000
-55 987
-100 000
-3 784 987

6

2 999 591
39 285
100 723
93 006
3 745
8 849
14 434
5 700
9 749
15 054

3 071 719
48 600
100 000
80 000
5 000
8 000
12 500
15 000
5 000
15 000

8

29 067

12

21

2
3
4
5

Kunngjøring, oppsøkende virksomhet
Kunngjøring, annet
Profileringsartikler
Tjenestereiser, oppsøkende virksomhet (utgifter, diett)
Tjenestereiser, annet (utgifter, diett)
Kurs og seminar, egne ansatte
Annen kontorkostnad
Advisor, drift av saksinntaksside, nettside m.m.
Velferdstilskudd (julebord, sommerfest, gaver o.l.)
Bevertning ved interne møter (interne kurs, felleslunsj,
prosjektpizza o.l.)
Andre personalkostnader
Gaver til eksterne
Bevertning for øvrig (ved eksterne deltakere)
30-årsjubileum
Utgifter totalt
Resultat

18 901
149 552
79 392
95 359
42 549
86 420
32 436

25 000
10 000
12 000
120 000
87 993
117 993
70 000
100 000
30 000

38 682
9 316
4 295
2 705
52 114
3 930 925
31 847

Inngående balanse i 2018
Balanse ved utgangen av 2018

-1 201 916
-1 170 069

30 000
30 000
3 500
3 000
60 000
4 060 306
275 319
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1

7

9

10
11

13
14
15
16
17
18
19
20

22

23

6.2.3

Merknader til postene

Vi viser til nummer i høyre kolonne i tabellen over, og gir i det følgende knytte noen kommentarer til
noen av postene i regnskapet.
INNTEKTER
1. Bevilgningen fra Justis- og beredskapsdepartementet ved Statens sivilrettsforvaltningen er
grunnsteinen i inntektene våre fra år til år, ettersom det er det største enkelttilskuddet vi mottar.
Tilskuddet dekker langt på vei lønnsutgiftene til daglig leder, kontormedarbeider og
saksbehandlere, og er helt avgjørende for vår eksistens.
2. Bidraget fra Det juridiske fakultet ved UiT er av meget stor betydning for drifta, da det også
omfatter annet enn økonomisk støtte (kontorlokaler, faglig, teknisk-/administrativ support m.m.).
3. Støtten fra kommuner og fylkeskommuner omsettes direkte i oppsøkende virksomhet og går med
til å dekke mesteparten av reise, opphold og annonseutgifter i forbindelse med saksinntaksturer.
Vi forsøker å prioritere kommuner som gir oss driftstøtte, men vil likevel å være synlige også i
kommuner som ikke gir tilskudd, av hensyn til å være her for hele Nord-Norges befolkning. Vår
største kommunale bidragsyter er Tromsø kommune.
4. Bevilgningen fra Norges arktiske studentsamskipnad ved Studentparlamentet muliggjør en økt
tilstedeværelse og større markedsføring overfor studentene på UiT Norges arktiske universitet,
også utenom de ordinære saksinntakskanalene. Studentene er en av våre viktigste målgrupper.
5. Klientkontoen er naturlig nok ikke en konto vi budsjetterer med inntekter på. Den er likevel synlig i
økonomien vår totalt sett. Vi tar ikke betalt fra klientene for ytelsene våre, men dersom saken til en
klient medfører kostnader for Jusshjelpa i Nord-Norge, som f.eks. rettsgebyr eller reiseutgifter for å
representere klienten i forliksrådet i en annen by, må klienten dekke dette selv. Da gjør klienten en
innbetaling på klientkontoen. Beløpet som vises som inntekt for 2018, er innkomne innbetalinger
fra klienter fratrukket de rettsgebyr o.l. som fortløpende er dekket av Jusshjelpa i Nord-Norge i
2018. Altså saldoen ved årsskiftet, og ikke en reell inntekt eller midler som vi kan disponere.
6. «Andre tilfeldige inntekter» er normalt mindre beløp, som noen tusen kroner fra Grasrotandelen i
Norsk tipping. Normalt budsjetterer vi ikke med noen inntekter på denne posten, fordi de er
vanskelig å beregne og dessuten beskjedne. I 2018 har vi likevel budsjettert med noe her, ettersom
vi fikk overført et beløp fra en studentforening (Club Tromsø), som ved nedleggelse donerte resten
av sine midler til vårt tiltak. Midlene var øremerket faglig utvikling hos studentmedarbeiderne, og
ble på utgiftssiden fordelt over postene kurs/seminar og tjenestereiser.
7. Bergesenstiftelsen tildelte oss kr 100 000 for 2018, som ble innbetalt først på året. Vi fikk deretter
innvilget også kr 100 000 i støtte for 2019. Denne overføringen kom i desember 2018, og burde
vært ført på regnskapet for 2019. Her ligger en vesentlig del av avviket mellom budsjett og resultat i
2018.
UTGIFTER
8. Lønnsutgifter er den absolutt største utgiftsposten vi har, til tross for at medarbeiderne jobber en
betydelig andel gratis. På lønnsberegningene har vi slitt med store differanser mellom budsjett og
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regnskap tidligere år. Det har vært en utfordring å beregne lønnskostnadene riktig. Det har rettet
seg i 2018, med et nytt verktøy. Resultatet viser et avvik på kun kr 72 128 i mindreforbruk. Det er vi
fornøyde med, og håper å treffe like godt mellom budsjett og resultat for 2019.
9. Vi hadde et relativt beskjedent og bevisst merforbruk på innkjøp av IT- og AV-utstyr. Det var i
hovedsak fordi vi ble nødt til å erstatte vår eldste bærbare maskin på tampen av året, med to nye.
Vi ser at behovet fremover vil være flere bærbare maskiner, og regner med at det kommer
betydelige utgifter på denne kontoen også til neste år.
10. I tillegg til det som fremkommer i regnskapet, har vi i reelt brukt kr 5600 på å designe og trykke nye
plakater, visittkort og brosjyrer. Regningen ble imidlertid feilsendt av leverandøren i første omgang,
og ble derfor ikke belastet vår konto før i januar 2019. Sett over tid er mindreforbruket derfor ikke
like stort, selv om det i regnskapet 2018 dessverre fremstår slik.
11. De ulike faggruppene hadde mange ønsker om fornyelse av biblioteket. Oppdatert faglitteratur må
anskaffes fortløpende, og bør ikke vente på at regnskapsåret teknisk sett skal gå over til et nytt.
Dermed var det et bevisst valg å overskride budsjettet for 2018 for dette formålet.
12. Se punkt 13.
13. Vi har dessverre ikke benyttet midlene som var satt av for andre trykningsutgifter i 2018. De er
ment for annonsering og profilering generelt. Det er imidlertid et overordnet arbeid å synliggjøre
tilbudet vårt, som gjøres på flere plan. Blant annet gjennom profileringsartikler og ikke minst
gjennom annonsering av vår oppsøkende virksomhet, blir folk klar over vår eksistens og vår
virksomhet. Om vi ser under ett kontoene for kunngjøring av oppsøkende virksomhet, kunngjøring
annet og profileringsartikler, som alle har noenlunde samme formål, har vi et lite merforbruk på kr
968. Det treffer bra ut fra hva som var avsatt i budsjett.
14. Se punkt 13.
15. Her inngår alle reiser i forbindelse med våre saksinntaksturer og vår oppsøkende virksomhet.
Reiseutlegg og diett er medregnet. Turene planlegges slik at medarbeiderne ofte reiser til sine
hjemsteder for å gjennomføre saksinntak. Det innebærer mindre utgifter til overnatting for
Jusshjelpa i Nord-Norge. Utgiftene kunne derfor vært betydelig høyere. Vi har likevel brukt nesten
kr 30 000 mer enn budsjettert på reisene. Forbruket er også større enn normalt, sammenlignet med
tidligere år. Omfanget på vår oppsøkende virksomhet har vært omtrent på samme nivå som før,
men reiser i Nord-Norge, spesielt med kortdistanseflyvninger, kan være dyre og vanskelig å
forutberegne pris på. Med så hyppige reiser som vi har, kan f.eks. svingninger i billettpriser raskt
gjøre utslag i den totale kostnaden. Merutgiften er til å leve med i året som gikk, men vi må vurdere
nærmere om det er reelle økte kostnader på sikt, som gjør at vi bør justere opp budsjettet for
inneværende og senere år.
16. Vi har benyttet ca. kr 8500 mindre på reiser utenom oppsøkende virksomhet. Noen av de
øremerkede midlene til faglig utvikling, fra den nedlagte studentorganisasjonen Club Tromsø, ble
fordelt på denne kontoen, med hensikt om at studentmedarbeiderne skal kunne reise på seminarer
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o.l. utenbys. Midlene var disponible siste halvår, og vi rakk ikke å benytte alt i 2018. Vi fortsetter å
bruke av dem i 2019.
17. Drøyt kr 22 000 gjenstod av kurs- og konferansemidler, i hovedsak av samme grunn som i punkt 12.
18. Posten er i hovedsak utgifter til porto, domener for våre nettsider og ny hjemmeside belastet i
2018. Her er det et ganske vesentlig mindreforbruk som vi ikke helt kan redegjøre for. Det er i en
periode med vikarierende daglig leder budsjettert med vesentlig mer enn vi normalt forventer å
bruke på denne posten årlig, og sittende daglig leder er i skrivende stund ikke opplyst om hva som
var hensikten med den vesentlige økningen i budsjettet. Det er i alle fall bare benyttet drøyt
halvparten av det som var avsatt. Av det som er benyttet, kan vi nevne en ganske vesentlig kostnad
med design og utvikling av helt ny hjemmeside, som lanseres i 2019.
19. Vi har inngått ny driftsavtale med UiT Norges arktiske universitet, pålydende det budsjetterte i årlig
utgift for drift og ivaretakelse av tekniske forutsetninger for vårt saksbehandlingssystem og vår
nettside, slik at det er operativt og sikkert til enhver tid. Prisen har økt med ca. kr 15 000 fra
tidligere avtalt sum, fordi ny avtale har blitt utvidet i omfang i den senere tid. Utvidelsen trådte
imidlertid ikke i kraft før på tampen av 2018, og de valgte da å belaste oss etter gammel sats også i
fjor.
20. ,21. og 22. Disse tre postene i budsjettet kan i det vesentlige ses under ett, da alle tre har et
overordnet formål som velferdsmidler til studentmedarbeiderne. I et tiltak hvor de ansatte jobber
så mye gratis, er det viktig å ha rom for å kunne spandere enkel bevertning på kurs, julebord og
sommerfest, dekke kaffe/te og andre små goder av stor betydning for miljøet. Det er noe skjev
fordeling mellom postene i året som har gått, men sett under ett er de benyttet oppunder
budsjettgrensa.
23. Det ble satt av en egenandel til arrangement av vårt 30-årsjubileum, oppad begrenset til kr 60 000.
Denne prioriteringen ble gjort for å ha rom for å arrangere et ordentlig faglig innslag i
begivenheten, og for å kunne ha en verdig markering. Ettersom det var en egenandel, gikk vi på
ingen måte i pluss på arrangementet. Egeninnsatsen ble bare på knapt kr 8000 mindre enn det
maksimalt avsatte til formålet.

6.2.4

Oppsummerende om regnskapet fra 2018

Jusshjelpa i Nord-Norge endte på et merforbruk pålydende kr 31 847 i 2018. Vi budsjetterte med et
merforbruk på kr 275 319. Tatt i betraktning en del av årsakene til avviket, er det etter vårt syn ikke en
vesentlig differanse når vi har et budsjett på nærmere fire millioner.
På inntektssiden fikk vi ganske nøyaktig det vi hadde forventet, med unntak av at det kom to
støttebeløp på kr 100 000 fra Bergesenstiftelsen i 2018, hvorav det ene er for 2018 og det andre for
2019, mens begge er synlige i regnskapet for 2018. Sett over en toårsperiode vil det likevel utjevne
seg.
På utgiftssiden er fortsatt det største avviket på lønnsberegningene, men det er likevel mye lavere
enn tidligere, så den nye lønnsbudsjetteringsmalen ser ut til å fungere tilfredsstillende. Variable
forhold som fravær, refusjoner fra NAV, uforutsigbare vikarutgifter og lignende vil være noe av
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forklaringen til at det alltid må kunne forventes et større eller mindre avvik i regnskapet hva angår
lønn. De øvrige punktene med differanse er ellers forhold vi er klar over og kan forklare. Unntaket er
posten «annen kontorkostnad», hvor vi forventer bedre treff i 2019, da vi igjen er nede på et normalt
budsjettnivå her.
Avviket mellom budsjett og resultat på kr 243 472 mindre forbrukt enn beregnet er kort
oppsummert:
•
•
•
•
•
•
•

tilskuddet på kr 100 000 fra Bergesenstiftelsen som egentlig tilhører regnskapsåret 2019
en differanse på lønns og styrehonorar på ca. kr 80 000 mindre forbrukt enn på forhånd beregnet
gjenstående reise- og kursmidler på ca. kr 30 000, som vi fortsetter å benytte til formålet i 2019
differansen nærmere kr 30 000 på «annen kontorkostnad», grunnet høyt budsjett av uviss grunn
ca. kr 15 000 lavere kostnad for interne tjenester ved UiT (drift/vedlikehold av digitale verktøy)
ca. kr 8000 mindre i egenandel enn avsatt til 30-årsjubileet
mindreforbruket på trykningsutgifter og andre personalkostnader går opp i opp når vi ser dem i
sammenheng med merforbruket på poster som har omtrent samme formål

Dette tatt i betraktning, er Jusshjelpa i Nord-Norge fornøyd med bunnlinja for 2018. Vi vil etterstrebe
godt budsjett- og regnskapsarbeid i 2019 og jobbe målrettet for å treffe best mulig på budsjettet, slik
at vi kan vise et forventet resultat til alle våre bidragsytere når året er over.

6.3 Arbeidstimer ved Jusshjelpa i Nord-Norge i 2018
Arbeidstimene som nedlegges av medarbeiderne, er avgjørende for drifta av Jusshjelpa i Nord-Norge.
Herunder spesielt de gratis timene, som medarbeiderne ikke får lønn for, men yter som idealistisk
innsats. Det er en ressurs som dermed ikke måles i penger, men som hører hjemme under et avsnitt
om drift og økonomi fordi det er en verdi som årlig legges inn i organisasjonen.

Måned
Januar
Februar
Mars
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Desember
Sum

Antall timer jobbet
2400,23
2029,16
1774,58
1157,94
1081,65
1254,02
2582,3
2503,65
2524,17
1039,06
18346,76

Antall timer lønnet Gratis timer
1116
1284,23
1134
895,16
918
856,58
1080
77,94
810
271,65
742,5
511,52
1170
1412,3
1345,5
1158,15
1287
1237,17
585
454,06
10188
8158,76

Tabellen viser kun timetall for medarbeidere i saksbehandler- og gruppelederstillinger.
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Gratis %
53,50 %
44,11 %
48,27 %
6,73 %
25,11 %
40,79 %
54,69 %
46,26 %
49,01 %
43,70 %
44,47 %

I april og mai er det en lavere andel gratisarbeid, grunnet en tid med eksamenspermisjoner der
medarbeiderne får mulighet til å avvikle inntil to ukers avspasering og én uke ulønnet permisjon.
I juni og juli står fem saksbehandlere for sommerdrift ved tiltaket. Ansettelsesforholdet er da 100 %,
og medarbeiderne jobber 37,5 timer lønnet per uke. Lønna er lav, men det er ikke lagt opp til ideell
innsats i denne perioden og timetallet på sommergruppa er derfor utelatt fra tabellen over.
Jusshjelpa i Nord-Norge ønsker at det ytes en viss idealistisk innsats per år. Andelen gratisarbeid
holder en relativt jevn standard fra år til år, som viser at denne måten å jobbe på er godt innarbeidet
i organisasjonen. Det er viktig å holde timetallet på et visst nivå, for å kunne håndtere det antallet
saker vi har. Samtidig er Jusshjelpa i Nord-Norge bevisst på å holde arbeidsmengden på et håndterlig
nivå for medarbeiderne våre.
Oversikten over viser at medarbeiderne fortsatt bidrar med en høy grad av idealistisk innsats.
Det ulønnede arbeidet er av avgjørende betydning for drifta, med hensyn til å opprettholde
forsvarlige driftsperioder. Uten dette idealistiske bidraget fra medarbeiderne, hadde kontoret vært
nødt til å stenge driften i lengre perioder. Dette ville helt klart ha gått ut over tilbudet vi kan gi.
Medarbeidernes engasjement og frivillige innsats er indirekte er med på å finansiere det offentlige
rettshjelpstilbudet. Det er vi selvsagt stolte av. Vi mener også at det gir bidragsyterne våre en desto
større grunn til å støtte arbeidet vårt.
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7. Medarbeidere og engasjerte ved Jusshjelpa i Nord-Norge i 2018
7.1 Administrasjonen
Kim-Runar Dalberg Olsen, vikarierende daglig leder t.o.m. 22. juni 2018.
Eirin Wilhelmsen, daglig leder, tilbake fra permisjon f.o.m. 2. juli 2018.
Ingvild Lundstrøm, kontormedarbeider i hele 2018.

7.2 Faglig ansvarlig
I 2018 hadde vi flere faglig ansvarlige fra Det juridiske fakultet i korte eller lengre perioder:
Stipendiat Mats Humberset
Universitetslektor Eirik Magnus Blomli
Universitetslektor Victoria Hovig Frigland
Universitetslektor Henrik Rode Evensen
Universitetslektor Ole Kristian Sandvik
Universitetslektor Tobias Solli Arnøy

7.3 Eksterne styremedlemmer
Ole Martin Loe (styremedlem fra Det juridiske fakultet ved UiT Norges arktiske universitet)
Stefan Amlie (eksternt styremedlem)

7.4 Studentmedarbeidere
Severin Slottemo Lyngstad (vår)
Emilie Kirkeby Brastad (vår og sommer)
Benedikte Almendingen Svensson (vår og sommer)
Veronika Steen Svendsen (vår og sommer)
Stine Marie Høgden (vår)
Vilde Amundsen Øren (vår)
Ida Sofie Mienna Olsen (vår og høst)
Hallvard Bjørhovde Karlsen (vår og høst)
Eline Elisabeth Rynning Moshuus (vår og høst)
Hogne Huus-Hansen (vår og høst)
Helene Kristiansen(vår og høst)
Sigrid Fife Søyland (vår og høst)
Mariell Celina Larsen Nordvik (vår og høst)
Haroun Egeh Ute (vår og høst)
Pia Andrea Bjørnsen (vår og høst)
Julia Nordvang Johansen (vår og høst)
Marcus Veinan (vår og høst)
Robert Hov Grønbech (vår og høst)
Elisabeth Sagelv Utmo (vår og høst)
Bjørge Vevik (vår og høst)
Elias Undersåker Enga (vår og høst)
Magnus Krogstad (høst)
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Cathrine Lund (høst)
Marita Skjerlie (høst)
Erica-Yvonn Jungblut (høst)
Tord Nyland Karlsen (høst)
Frida Lundestad (høst)
Jørund Monsen (høst)
Louise Billie Grønneberg-Fensbekk (høst)
Siyanna Stenersen (høst)
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Jusshjelpa i Nord-Norge
UiT Norges arktiske universitet
Breivika senter
9037 Tromsø
Telefon: 776 44 559
Epost: post@jusshjelpa.uit.no
www.jusshjelpa.no

Oversikt over økonomien f.o.m. regnskap 2018 t.o.m. tentativt budsjett for 2020
Jusshjelpa i Nord-Norge
INNTEKTER

Justis- og beredskapsdepartementet
Det juridiske fakultet
Kommunner og fylker
Samskipnader
Klientkonto
Andre tilfeldige inntekter
Bergesenstiftelsen
Inntekter totalt
UTGIFTER
Lønn: faste, engasjerte, vikarer, feriepenger, forsikring, avgifter m.m.
Styrehonorar
Inventar
IT- og AV utstyr
Telefon og telefaks, kjøp
Kontorrekvisita
Forsikringskostnader
Trykningsutgifter
Bøker generelt
Avis-abonnement
Kunngjøring, oppsøkende virksomhet
Kunngjøring, annet
Profileringsartikler
Tjenestereiser, oppsøkende virksomhet (utgifter, diett)
Tjenestereiser, annet (utgifter, diett)
Kurs og seminar, egne ansatte (deltakeravgift, arrangement)
Annen kontorkostnad (porto, domene nettsider, ny nettside 2018)
Advisor, drift av saksinntaksside, nettside m.m.
Velferdstilskudd (julebord, sommerfest, gaver o.l.)
Bevertning ved interne møter (interne kurs, felleslunsj, prosjektpizza o.l.)
Andre personalkostnader
Gaver til eksterne
Bevertning for øvrig (ved eksterne deltakere)
30-årsjubileum (kun i regnskap for 2018)
Utgifter totalt
Resultat
* godkjent/vedtatt av Jusshjelpas generalforsamling, som settes hvert semester.
** ikke vedtatt per 20.09.2019

Regnskap 2018,
godkjent*

Budsjett 2019,
vedtatt* 12.12.18

Revidert budsjett 2019,
vedtatt* 28.05.19

Tentativt budsjett 2020**

-2 760 000
-100 000
-310 000
-215 000

-2 800 000
-200 000
-300 000
-220 000

-10 000
-3 395 000

-10 000
-100 000
-3 630 000

3 030 000
45 000
100 000
50 000
20 000
8 000
13 000
15 000
10 000
15 000
28 000
10 000
15 000
120 000
50 000
120 000
30 000
100 000
20 000
40 000
30 000
5 000
5 000

3 050 000
41 000
80 000
5 000
5 000
8 000
13 000
13 000
10 000
15 000
29 000
10 000
15 000
135 000
50 000
120 000
20 000
100 000
30 000
40 000
20 000
5 000
3 000

3 050 000
41 000
50 000
10 000
2 000
8 000
14 000
14 000
8 000
15 000
30 000
10 000
15 000
135 000
60 000
120 000
30 000
110 000
30 000
40 000
20 000
5 000
3 000

3 879 000
394 000

3 817 000
422 000

3 820 000
190 000

-3 000 000
-100 000
-318 607
-211 000
-8 314
-61 158
-200 000
-3 899 078

-2 760 000
-100 000
-310 000
-215 000

-100 000
-3 485 000

2 999 591
39 285
100 723
93 006
3 745
8 849
14 434
5 700
9 749
15 054
29 067
0
18 901
149 552
79 392
95 359
42 549
86 420
32 436
38 682
9 316
4 295
2 705
52 114
3 930 925
31 846

REISEOVERSIKT FOR SAKSINNTAKSTURER, VÅREN 2019
Februar

Kirkenes og Vadsø*
18.03.19 (flyttet til mars)
Bodø og Fauske*
15.02.19
Alta og Hammerfest
19.-20.02.19
Sortland og Svolvær
07.02.19
Mo i Rana og Mosjøen*
21.-22.02.19
UiT (stand)
18.02.19

Mars

Svalbard
12.-13.03.19
Honningsvåg
20.03.19
Harstad, Narvik og Skånland
25.-26.03.19
Finnsnes og Bardu
03.04.19 (flyttet til april)
Jekta, Tromsø (stand)
19.02.19 (gjennomført i februar)
Nedstranda, Tromsø (stand)
15.03.19

* I disse byene er det fengsel – er skal det legges opp til saksinntak i fengslene i tillegg til «ordinær» saksinntak.

April/mai

Lakselv og Karasjok
02.04.19
Bybibloteket, Tromsø (stand)
27.05.19
Pyramiden, Tromsø (stand)
27.05.19
Gågata, Tromsø (stand)
mai

Reiseoversikt for saksinntaksturer høsten 2019
September

Oktober

November

20.09.19

16.10.19

04.11.19

Vadsø og Kirkenes*

Bodø og Fauske*

Mosjøen og Mo i Rana*

25.09.19

3.-4.10.19

31.10-01.11.19

Tromsø – UiT (stand)

Harstad, Narvik og Skånland

Honningsvåg

17.09.19

21.-22.10.19

(dato ikke fastsatt)

Leknes, Svolvær og Sortland

Alta og Hammerfest

Bardu og Finnsnes

Karasjok og Lakselv
22.10.19
Tromsø - Amfi Pyramiden (stand) Tromsø – Jekta
(dato ikke fastsatt)
Tromsø – Nerstranda (stand)
(dato ikke fastsatt)
* betyr fengselsbesøk på saksinntakstur

(dato ikke fastsatt)

27.08.2018

Driftsrute for Jusshjelpa i Nord-Norge for driftsåret 2019
VÅREN 2019
Januar
Februar
5 uker drift
4 uker drift
Oppstart drift:
onsdag 02.01.19
Oppstart nye:
mandag 07.01.19

Mars
4 uker drift

April
3 uker drift
Påskestengt i
uke 16

Mai
5 uker drift
Siste driftsdag:
fredag 31.05.19

Uke 1, 2, 3, 4, 5

Uke 10, 11, 12,
13

Uke 14, 15, 17

Uke 18, 19, 20,
21, 22

Uke 6, 7, 8, 9

Jusshjelpa i Nord-Norge legger opp til 21 uker ordinær drift våren 2019.

SOMMERDRIFT 2019
Juni og juli
8 uker drift
Sommergruppa: 03.06.19 – 26.07.19
Uke 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 og 30

August
Stengt i uke 31 og 32
Stengt: 27.07.19 – 11.08.19

Jusshjelpa i Nord-Norge vil ha sommerdrift i 8 uker sommeren 2019.

HØST 2019
August
September
3 uker drift
4 uker drift
Oppstart drift:
mandag 12.08.19
Oppstart nye:
mandag 19.08.19
Uke 33, 34, 35
Uke 36, 37, 38,
39

Oktober
5 uker drift

November
4 uker drift

Desember
2 uker drift
Siste driftsdag:
fredag 13.12.19

Uke 40, 41, 42,
43, 44

Uke 45, 46, 47,
48

Uke 49 og 50

Jusshjelpa i Nord-Norge legger opp til 18 uker ordinær drift høsten 2019.

Totalt legger Jusshjelpa til 47 ukers drift i 2019.

Driftsrute for Jusshjelpa i Nord-Norge for driftsåret 2020
VÅREN 2020
Januar
Februar
4 uker drift
4 uker drift
Oppstart drift:
Mandag 06.01.20
Oppstart nye:
mandag 13.01.20

Mars
4 uker drift

Uke 2, 3, 4, 5

Uke 10, 11, 12, 13 Uke 14, 16, 17, 18 Uke 19, 20, 21, 22

Uke 6, 7, 8, 9

April
4 uker drift
Påskestengt i
uke 15.

Mai
4 uker drift
Siste driftsdag:
fredag 29.05.20

Jusshjelpa i Nord-Norge legger opp til 20 uker ordinær drift våren 2020.

SOMMERDRIFT 2020
Juni og juli
8 uker drift
Sommergruppa: 02.06.20 – 24.07.20
Uke 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 og 30

August
Stengt i uke 31 og 32
Stengt: 25.07.20 – 10.08.20

Jusshjelpa i Nord-Norge vil ha sommerdrift i 8 uker sommeren 2020.

HØST 2020
August
September
3 uker drift
5 uker drift
Oppstart drift:
mandag 10.08.20
Oppstart nye:
mandag 17.08.20
Uke 33, 34, 35
Uke 36, 37, 38,
39, 40

Oktober
4 uker drift

November
4 uker drift

Desember
2 uker drift
Siste driftsdag:
fredag 11.12.20

Uke 41, 42, 43,
44

Uke 45, 46, 47,
48

Uke 49 og 50

Jusshjelpa i Nord-Norge legger opp til 18 uker ordinær drift høsten 2020.

Totalt legger Jusshjelpa til 46 ukers drift i 2020.

Søknad til midler av semesteravgiften høst 2019
På vegne av Hurradio,
Ved daglig leder Håkon Renna Eilertsen

Med henhold til reglementet for tildeling av støttemidler, utviklet av Studentparlamentet
under §1-11, søker studentradioen i Tromsø – heretter kalt Hurradio - støtte til investeringer
av driftsmessig karakter.
Hurradio søker om et beløp på 30.000 kr.
Videre følger en kort beskrivelse av Hurradios foregående år, hvem vi er og våre planer for
fremtiden.
Hurradio er studentradioen i Tromsø, og ble startet opp i 2009. Over de siste årene har
Hurradio hatt et tett samarbeid med andre studentforeninger, blant annet Debutuka,
Studentuka, Studentavisa Midnattsolposten, UiTV og Studentsamfunnet Driv.
Planer for produksjon og tanker om fremtiden
Etter styreskiftet i høsten 2018 har vi økt til 10 medlemmer fordelt på tre forskjellige
podcaster, samt har vi vært i kontakt med mange som har spørsmål om å lage podcast eller
ønsker å bli medlem i radioen. Vi planlegger å fortsette med de podcastene vi har
(Ishavskanalen, Bobbane på Øya og Identitetskrise), samt øke promoteringen vi gjør
gjennnom sosiale medier.
Etter at vi har sett økt interesse fra studenter som ønsker å lage podcast på radioen ønsker vi å
fortsette med å være tilgjengelig for de som har lyst å lage podcast slik at de har muligheten
til dette.

Bruk av støtten
Vi ønsker å bruke støtten til forsikring, protmotering av Hurradio og individuelle podcaster og
sosiale arrangementer for å skape samhold mellom medlemmene våre. I tillegg ønsker vi å
sende flere medlemmer til SiN(Studentradioene i Norge) sin samling hvert semester for at nye
medlemmer skal kunne lære om å lage podcast, intervjuteknikk osv..

Budsjett for høst 2019 legges ved, samt regnskap for 2018-2019 og årsmøteprotokoll.
Ved spørsmål, ta kontakt med undertegnede eller send en mail til Hurradio.
Hurradios kontonummer er 4750 21 59530

Med vennlig hilsen
daglig leder Håkon Renna Eilertsen
Tlf: 94206443
Mail: studentradioenitromso@gmail.com

Protokoll for årsmøte våren 2019Hurradio
Dato:01.04.2019
Sted:HSL kantinen, UiT Tromsø
Tid:16:00
Tilstede: Håkon Renna Eilertsen, Mario Larsen, Sofie Hansen, Vilje Meyer Johannessen,
IdaHenjesand, Ragna Dybwad Alstad og Ingvild Ringen.
SAKSLISTE
Sak 1: Valg av møteleder og referent.
Forslag til vedtak:Styreleder er møtets leder, og et medlem er referent.
Håkon Renna Eilertsen blir valgt til møteleder og Mario Larsen blir valg til referent. Dettes
godkjennes og vedtas.
Sak 2: Godkjenning av innkalling og saksliste
Forslag til vedtak: Innkallingen og sakslisten godkjennes.
Det godkjennes og vedtas.

Sak 3: Valg av stillinger
Valg av daglig leder
Håkon Renna Eilertsen fortsetter somdaglig leder. ettersom ingen stiller mot han. Dette
vedtas.

Valg av ansvarlig redaktør
Mario Larsen fortsetter som ansvarlig redaktør, da ingen stiller mot han. Dette vedtas.

Valg av styreleder
Ingen kandidater stiller for stillingen styreleder, og vi står uten styreleder ettersom Silje
Warelius Hanssen har sluttet i Hurradio. Vi har flere kandidater som vurdere å stille, men som
ikke er tilstede, så det vil foretas et valg ved neste styremøte.

Sak 4: Økonomi
Daglig leder gjennomgår radioens regnskap og viser til inntekter fra studentparlamentet og
utgifter til blant annet musikkavspilling på radioen. Regnskapet godkjennes.
Sak 5: Nettsiden
Vi har i en periode hatt tekniske problemer med nettsiden, men den er nå oppe å gå igjen.
Sak 6: Navn
Vi diskuterer eventuelle navnebytte på radioen, med flere forslag til nytt navn, men ingen
beslutning tas. Dette skal diskuteres videre på neste styremøte i mai.
Sak 7: Promotering
Det tas opp om radioen eventuelt skal sette av midler til promotering av de ulike
programmene, samt midler til produsering av logo og plakater. Det blir foreslått å sette av 500
kroner per gruppetil promotering på Facebook.
Radioens Instagram kan fritt brukes av medlemmene, spesielt i promoteringsøyemed etter
publisering av sendinger.
Dette godkjennes og vedtas.
Sak 8: SiN
Studentradioene i Norge avholder en samling per semester, hvor SiNdekker for to medlemmer
og Hurradiolokalt dekker for flere deltakere utover dette. Beløper som er satt av endres ikke.
Sak 9:Pressepass
Vi gjør medlemmene klar over at man som medlem i radioen kan delta og på ulike
arrangement, konserter og kinopremierer kostnadsfritt, mot mediedekning.

Det er gledelig at flere av medlemmene har benyttet seg av dette tilbudet, og vi oppfordrer til
fortsatt bruk av pressepass.
Sak 10: Eventuelt
Det tas opp om det er mulighet for publisering på flere plattformer, som iTunes og Spotify. Vi
har en bruker hos sistnevnte og vil jobbe videre med at sendingene kan publiseres på flest
mulig plattformer.
Det stilles spørsmål til eventuell bruk av Mixlrog om vi skal slutte med dette og fokusere på
Mixcloud, Spotify og iTunes.
Det nevnes at flere ønsker å få tilgang til Facebook-siden. Ansvarlig redaktør skal se på om
man kan gi flere medlemmer tilgang, men kun publiseringsrettigheter, da det blir sett på som
problematisk at for mange skal ha full tilgang til brukerkontoen.
.

Sak 11: Eventuelle endringer av vedtekter
Ingen forslag om endringer av medlemmer, møtes er herved hevet.

Signatur: daglig leder, Håkon Renna Eilertsen

BUDSJETT HURRADIO Høst 2019/vår 2020
Inntekter
Semesteravgiftsmidler
kr
30 000,00
Medlemskontigent
kr
200,00
Konto
kr
28 800,00
Sum
kr
59 000,00
Utgifter
Medlemskontigent SiN
Drift av nettside
If Skadeforsikring
Gramo
Tono
Musicom
Spotify
Dropbox
Mixlr
Kontorutstyr
Sum utgifter

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

2 650,00
1 000,00
2 000,00
15 000,00
7 000,00
9 500,00
1 200,00
940,00
1 200,00
500,00
40 490,00

Investeringer
Kursing av medlemmer
Møtevirksomhet
Utstyr
Vedlikehold
Sosiale arrangementer
Markedsføring
Nettside
Studentradioene i Norge
Sum investeringer

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

1 000,00
2 000,00
4 000,00
1 000,00
3 000,00
3 000,00
2 000,00
5 000,00
21 000,00

Årsregnskap 2018-2019 Hurradio
September, 2018
Inngående Balanse
Kostnader ved banktjenester
Amazon Web Services
Spotify
Medlemsavgift
Utgående Balanse

kr 39 193,34
-kr 4,00
-kr 4,38
-kr 109,00
kr 100,00
kr 39 175,96

Oktober, 2018
Inngående Balanse
Kostnader ved banktjenester
Amazon Web Services
Spotify
Gramo
Utgående Balanse

kr 39 175,96
-kr 7,00
-kr 3,53
-kr 109,00
-kr 7 630,00
kr 31 426,43

November, 2018
Inngående Balanse
Amazon Web Services
Spotify
Mixlr
Kostnader ved banktjenester
Gramo
Utgående Balanse

kr 31 426,43
-kr 3,67
-kr 109,00
-kr 852,67
-kr 299,00
-kr 292,96
kr 29 869,13

Desember, 2018
Inngående Balanse
Amazon Web Services
Spotify
Kostnader ved banktjenester
Medlemskontigent
Sosiale arrangement
Kredittrenter
Utgående Balanse

kr 29 869,13
-kr 3,77
-kr 109,00
-kr 7,00
kr 100,00
-kr 1 345,98
kr 20,00
kr 28 523,38

Januar, 2019
Inngående Balanse
Amazon Web Services
Støtte fra Studentsamskipna
Spotify
Kostnader banktjenester
Utgående Balanse
Februar, 2019

kr 28 523,38
-kr 3,59
kr 22 000,00
-kr 109,00
-kr 4,00
kr 50 406,79

Februar, 2019
Inngående Balanse
Amazon Web Services
Spotify
Kostnader banktjenester
Utgående Balanse

kr 50 406,79
-kr 3,79
-kr 109,00
-kr 4,00
kr 50 290,00
Mars 30.03.2019

Inngående Balanse
Domeshop
Tono
Amazon Web Services
Spotify
Kostnader banktjenster
Utgående Balanse

kr 50 290,00
-kr 420,00
-kr 7 200,00
-kr 3,42
-kr 109,00
-kr 254,00
kr 42 303,58
April, 2019

Inngående Balanse
SiN Samling
Spotify
Amazon Web Services
Banktjenester
Utgående balanse

kr 42 303,58
-kr 4 975,39
-kr 109,00
-kr 3,87
-kr 4,00
kr 37 211,32
Mai, 2019

Inngående balanse
Amazon Web services
Spotify
Gramo
Banktjenester
Utgående balanse

kr 37 211,32
-kr 4,04
-kr 109,00
-kr 7 777,00
-kr 7,00
kr 29 314,28

Juni, 2019
Inngående balanse
Amazon Web services
Spotify
Banktjenester
Utgående balanse

kr 29 314,28
-kr 4,85
-kr 109,00
-kr 4,00
kr 29 196,43

Juli, 2019
Inngående balanse
Amazon Web services
Spotify
Banktjenester

kr 29 196,43
-kr 4,29
-kr 109,00
-kr 4,00

Utgående balanse

kr 29 079,14
August, 2019

Inngående balanse
Banktjenester
Spotify
Amazon web services
Utgående balanse

kr 29 079,14
-kr 4,00
-kr 109,00
-kr 3,56
kr 28 962,58
Per September, 2019

Inngående balanse
Spotify
Amazon web services
Utgående balanse

kr 28 962,58
-kr 109,00
-kr 4,87
kr 28 848,71

Studentparlamentet ved Universitetet i Tromsø
Teorifagsbygget Hus 2, første etasje
9037 Tromsø
Håp i Havet
Norges Fiskerihøgskole
Universitetet i Tromsø, Breivika
9037 Tromsø
Tromsø, 06.09.2019

Søknad om økonomisk støtte til Håp i Havet 2020
Styret i Håp i Havet 2020 søker med dette om støtte på 80.000, - (Åtti tusen kroner) til
gjennomføring av Håp i Havet 2020.
Siden år 2000 har studentene ved fakultetet for Biovitenskap, Fiskeri og Økonomi ved
Universitetet i Tromsø arrangert en av Nord-Norges største studentkonferanser, Håp i Havet.
Det er en faglig møteplass for studenter, næring og forskningsmiljø med interesse innen
sjømat, fiskeri og havbruk. Dette gir konferansen et unikt tverrfaglig preg med lange
tradisjoner. Håp i Havet 2020 vil bli det 18. året konferansen arrangeres.
Formålet med konferansen er å inspirere deltakerne til å engasjere seg i kysten og havet.
Samtidig ønsker vi at konferansen skal fungere som et bindeledd mellom studenter og
næringslivet. Vi ønsker å skape en arena der sjømatnæringen har mulighet til å vise seg frem,
samt tiltrekke seg ung, frisk kompetanse. Kunnskapen dagens studenter tilegner seg vil være
essensiell, og vil i stor grad være med å skape fremtiden. Arenaen som skapes på konferansen
er derfor veldig viktig for begge parter.
Håp i Havet er i dag en av Nord- Norges største og viktigste studentkonferanse. Håp i Havet
2019 var et vellykket arrangement med over 600 deltakere, for det meste studenter ved UiT,
men også tilreisende fra UiB, NTNU og Nord Universitet. Håp i Havet 2020 ønsker å jobbe
videre med å nå ut til flere studenter, og da spesielt studenter som tilhører andre fakulteter enn
BFE-fakultetet. Tanker og ideer, samt tips fra fjorårets styre medfører at promoteringen vil bli
forbedret, og dermed nå flere.
Hvert år velges det et nytt tema for konferansen. I fjor var tema ordlyden “Fra robåt til robot –
en bærekraftig utvikling?” Der 2019 styret utforsket hvordan den teknologiske utviklingen
kan påvirke bærekraften til sjømatnæringen. Temaet for Håp i Havet 2020 er ikke blitt
offentliggjort enda, men hoved essensen vil være fremtiden, og hvordan man skal forme en
best mulig fremtid ved hjelp av kunnskap.
Håp i Havet vil på lik linje med tidligere år arrangeres over to dager, 12. og 13. februar.
Programmet for 12. februar vil finne sted på Norges fiskerihøgskole. Det vil bli avholdt en
rekke bedriftspresentasjoner, og tilrettelagt for nettverksbygging, samt matservering.
13. februar vil store deler av programmet foregå i Solhallen, og Auditorium 1 på

Teorifagsbygget. Der er det planlagt relevante foredrag rettet mot temaet. Disse vil være med
å fremme formålet med konferansen, nemlig å inspirer deltakerne til å engasjere seg i kysten
og havet. En rekke bedrifter vil også få muligheten til å stå på stand, og det vil avholdes en
stor felles lunsj for alle konferansedeltakerne. Konferansen avsluttes med bankett på The
Edge, der vi ønsker å tilby en studentvennlig pris. En lav pris er viktig for å kunne trekke til
oss studenter. Vi vet av erfaring at mange kontaktnett opprettes under mindre formelle
omstendigheter, en bankett er en svært god arena for den type relasjonsbygging.
Håp i Havet 2020 styret er opptatt av å gjennomføre konferansen på en best mulig måte. Vi
har et sterkt ønske om å gå foran som et godt eksempel, og synliggjøre temaet vårt gjennom
hvordan vi arrangerer konferansen. Styret er godt i gang med å erstatte tidligere programblad
med app, og ser på muligheter for å lage en plattform som fremmer innovasjon og start-up
bedrifter. Det er også planlagt flere andre tiltak som vil drive konferansen videre og som
medfører at vi ikke bare “talk the talk”, men også handler og går foran som et godt eksempel.
Konferansen har ingen andre eiere enn studentene som jobber med arrangementet. Håp i
Havet er en null-profitt organisasjon, det utbetales ikke lønn eller utbytte til noen.
Konferansen er kun basert på frivillig arbeid. Årets styre ønsker at Håp i Havet skal fortsette å
være for alle studenter, uavhengig av deres økonomiske situasjon. For å kunne gjøre dette
mulig er vi avhengig av ekstern støtte, og henvender oss med det til Studentparlamentet.
Kontonummer til Håp i Havet er 4750 26 31477, hvor organisasjonen Håp i Havet står som
innehaver.
Kontaktinformasjon for eventuelle spørsmål:
Endre Nordstrand
+47 928 54 949
kontakt@haapihavet.com
Mvh.
Endre Nordstrand
Styreleder, Håp i Havet 2020
Vedlegg 1: Aktivitetsoversikt 2020
Vedlegg 2: Budsjett 2020
Vedlegg 3: Årsregnskap 2019
Vedlegg 4: Årsregnskap 2018
Vedlegg 5: Protokoll fra Årsmøte 2019

Vedlegg 1
Oversikt over aktiviteter foregående år
Styret for Håp i Havet 2019 deltok på Nor-Fishing 2018, og
Torskefiskkonferansen. Styret var representert ved de to
arrangementene for å jobbe med kontaktnettet opp mot sin egen
konferanse.
Foregående år ble konferansen arrangert over to dager. Den første dagen (onsdag 13.02.2019)
ble avholdt på NFH, og fungerte som en plattform for nettverksbygging, med fokus på
rekruttering med ulike bedriftspresentasjoner og «speed-dating». Det ble arrangert en form for
talkshow med representanter fra næringen og studentene, ledet av kommunikasjonsdirektøren
i NHO, Christian Chramer.
Den andre dagen (torsdag 14.02.2019) ble på tradisjonelt vis gjennomført med relevante og
aktuelle foredrag og lunsj. Næringslivet var representert både som deltakere og på stand. På
kvelden ble det arrangert en bankett på Clarion – The Edge, hvor det var underholdning og
det ble servert mat.
For å promotere den foregående konferansen hadde det forrige styret en del stands, både
under HHT-dagen og på en rekke ulike fakulteter, dette for å rekruttere bredden av
studieretninger UiT har til konferansen.

Oversikt over planlagte aktiviteter i søknadsperioden
I august deltok styret i Håp i Havet på Aqua Nor 2019. Aqua Nor har siden 1979 vært et
viktig internasjonalt møtested for akvakulturnæringen, og er i dag verdens største messe for
akvakultur-teknologi. Håp i Havet var her representert med den hensikt å knytte nettverk,
rekruttere nye bedrifter til konferansen, samt jobbe på det interne samholdet i styret.
Vi har på lik linje med tidligere styrer besluttet at konferansen skal arrangeres over to dager.
Onsdagen (12.02.2020) vil arrangeres på NFH, fokuset vil være nettverksbygging og
rekruttering. Dette ønsker vi tilrettelegge for ved blant annet å arrangere en rekke
bedriftspresentasjoner, og speed-dating. Årets styre ser på muligheter til å erstattet det
tidligere innslaget «I garnet med Chramer». Hva erstatningen blir er enda ikke vedtatt, men vi
vurdere blant annet å arrangere politiskdebatt med ungdomspartiene i Tromsø. I tillegg ønsker
vi å lage et kveldsarrangement, der vi ønsker å fremme start-ups som satser på ny teknologi.
Det vil bli servert lett mat og drikke gjennom hele dagen.
Torsdagen (13.02.2020) vil bli arrangert på Teorifagbygget. I auditorium 1 vil det bli avholdt
en rekke spennende og relevante foredrag rettet mot årets tema. Ute i Solhallen vil det være
stand- område, med diverse bedrifter fra den blå sektoren. Her vil det være rom for at
studentene mellom foredragene kan besøke de forskjellige standene, knytte nettverk, og få
mer kunnskap om de ulike bedriftene som er representert. Det vil også bli avholdt en lunsj for
alle konferansedeltakerne. På kvelden vil det bli arrangert en banket på The Edge som en
avslutning for konferansen, der det blir underholdning og servering av mat.
I fjor ble det rettet et stort fokus i promotering mot de ulike fakultetene for å nå det brede
spekteret av studier på UiT. Dette var en stor suksess, og vi ønsker å fortsette denne
markedsføringen. Derfor vil det bli avholdt stands på HHT-dagen, samt på de ulike
fakultetene på campus i tiden frem mot Håp i Havet 2020. I tillegg ønsker vi å bruke flere av
linjeforeningene på de ulike fakultetene til å hjelpe oss med promoteringen. Vi er allerede i
fult gang med planlegging av promoteringsfilm og en app for å fremme arrangementet i større
grad. Appen skal blant annet erstatte tidligere programblad. Dette vil være en investering for
Håp i Havet, som vil være til nytte i senere år.
Styret skal delta på Torskefiskekonferansen 10.10.2020, da vi er blitt invitert av Norges
Sjømatråd. Dette er en god anledning til å promotere vår egen konferanse, samt å få
oppdatering på hva som er dagsaktuelt i hvitfisknæringen.

Budsjett Håp i Havet 2020
Inntekter
Bedriftspakker
Bankett (Student)
Konferanse (Næringsliv)
Bankett (Næringsliv)
Sum

700 000
60 000
1 000
12 000
773 000

Kostnader
Dagsarrangement
Foredragsholdere
Konferansier
Kveldsarrangement
Markedsføringskostnader
Aquanor
Andre driftskostnader
Sosiale arrangement
Årsmøte
Sum

338 000
25 000
180 000
218 600
130 000
30 000
87 300
12 000
10 000
1 030 900

Finansiering
Totalt

257 900
0

REGNSKAP HÅP I HAVET KONFERANSEN 2018
Regnskapet gjelder fra 03.2017 til 24.04.2018
Alle tall er inkludert mva.

Beløp
kr

1 164 427,-

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

120 908,57,261 266,81,26 941,92,399 494,73,144 132,39,92 637,39,6 766,10,54 878,70,6 454,00,105,00,2 528,50,41 720,00,9 695,00,-

Sum driftsutgifter

Kr

1 167 529,12,-

Driftsresultat

kr

-3 102,12,-

Driftsinntekter
Driftsutgifter
Dagsarrangement - Onsdag
Dagsarrangement - Torsdag
Foredragsholdere, reise og honorar
Kveldsarrangement
Markedsføringskostnader
Sosiale arrangement
Servering styremøter
Uforutsette utgifter
Utgifter uniweb, fiken og bedriftsnett
Kontorutstyr
Bank- og kortgebyr
Mva. oppgjør 2017
Årsmøte

