
Avdelingen (dvs styrets ansvar)

Medlemskontingenten  endte på 2000 over budsjett. 

Økt medlemsmasse forplikter til å fortsette å ha gode tilbud til våre medlemmer

Tilskudd fra Studieforbundet:  Avdelingen har avholdt mange kurs i 2022 

dette gjør at vi ender opp 9800 over budsjett

Gaver:  Norsk Retrieverklubb sentralt vedtok på GF at avdelinger kunne søke om midler

Ringerike søkte om støtte til å kunne belønne de som står på å avholder fellestreninger

året i gjennom og mottok 12950 til dette formål og dette ble 9950 over budsjett. 

Det ble ikke søkt om støtte fra Ringerike Sparebank i år

MVA kompensasjon:  Som tidligere år er dette vanskelig å spå, da det er politisk avhengig 

av hva det ender opp med. Dette ble nesten 9000 over budsjett.

Kurs: Flere instruktører har tilbudt seg å holde kurs for avdelingen i år og 

dette gav en inntekt på 32300 over budsjett

Utgifter:

Det var uteglemt utgifter for årsmøte, dette utgjør 7000. Under Kurs og aktivitet ble

de tildelte midlene fra NRK til støtte til de som holder fellestreninger ført. Totalt 10000 over

budsjett.

Husleieutgifter på Musemyra begynte å løpe igjen i mai, dette ga 4000 over budsjett

Siden kursvirksomheten har økt ble også instruktørgodtgjørelse 24000 over budsjett

Årsmøtet vedtok å sette av kr 30000 til kursstøtte og diverse. Dette beløpt ble ikke benyttet

da kursstøtte ligger under lavere inntekter på kurs. Alle medlemmer har blitt sponset 

med tilnærmet likt beløp uavhengig av hva slags kurs de har deltatt på.

Ingen har søkt om støtte for kurs utenfor avdelingen. 

Utstillingskomiteen

Utstillingskomiteen endte med en inntekt på ca 3000 over budsjett og et totalt

resultat på over 13000 i overskudd mot et budsjett på 7700

Jaktkomiteen

Jaktkomiteen sin inntekt endte på ca 18000 over budsjett og endte opp med et underskudd

på 7500 mot et budsjettert underskudd på 32900

Totalt gir dette er resultat på 84000 over budsjett på inntektssiden og 

1000 under budsjett på utgiftsiden.

Årsresultatet endte opp med et overskudd på 38.939,18 mot et budsjettert underskudd

på 47500. Dette gir god økonomisk frihet i året som kommer og styret velger å budsjettere

med et underskudd på 62000 for å videreføre støtte til de som holder treninger

og kunne gi rimelige kurs til avdelingens medlemmer. Det blir også forhåpentlig 

kontaktmøter og GF i 2023

Det planlegges også en aktivitetshelg for barn og unge som det er satt av penger til

Veme 20. januar Karin Fagerås - kasserer

KOMMENTARER TIL ÅRETS REGNSKAPSRESULTAT


