Merknader til regnskapet avsluttet 31. desember 2020
Autismeforeningen i Norge, Akershus fylkeslag
NB: Tallene i parentes er budsjettall for 2020.

Inntekter
Om inntekter generelt.
Inntektene var kr. 5.168 høyere i 2020 enn i 2019. Tilskuddene i det blå feltet i årsregnskapet
er øremerket spesifikke tiltak eller arbeidsområder.
1. kr. 82.710
(kr. 80.000)
Kontingent. Beløpet er høyere enn i 2019 pga økningen i antall medlemmer (29 flere i 2020).
Årskontingenten for hovedmedlemmer kostet fortsatt kr. 400 (hvorav kr. 150 til fylkeslaget).
2. kr. 0
(kr. 0)
Psykiatrimidler. Styret lot være å søke om psykiatrimidler fra Helsedirektoratet via
Autismeforeningen nasjonalt, til fordel for andre fylkeslag som sliter økonomisk.
3. kr. 13.158
(kr. 13.000)
Bufdir. Beløpet gjelder et tilskudd som ble brukt opp i sin helhet på likepersonsarbeid og
velferdsarrangementer.
4. kr. 35.000
(kr. 35.000)
Helse Sør-Øst. Beløpet gjelder et ubrukt tilskudd som nå er øremerket drift og diverse
aktiviteter i 2021 (likepersonsarbeid, egne kurs og mestringsaktiviteter, samt opplæring av
egne tillitsvalgte).
5. kr. 52.000
(kr. 52.000)
Fylkeskommunen. Beløpet gjelder et tilskudd fra Viken fylkeskommune som ble brukt opp i
sin helhet på likepersonsarbeid, egne kurs, mestringsaktiviteter, skoleseminaret og drift.
5a. kr. 30.000
(kr. 30.000)
Gjensidigestiftelsen. Tilskuddet ble brukt på et arrangement på Høyt og Lavt Lillestrøm og
ubrukte midler er øremerket samme arrangement i 2021.
5b. kr. 0
(kr. 2.000)
Funkis/TRT. Vår begrensede kursvirksomhet i 2020 var ikke berettiget Funkis-tilskudd.
6. kr. 89.957
(kr. 75.000)
Grasrotmidler. Beløpet er høyere enn budsjettert fordi fylkeslaget fikk 15 flere Grasrotgivere i
2020.
7. kr. 14.395
(kr. 15.000)
Deltakeravgift. Beløpet gjelder bading på Sørvald i høst 2019 og vår 2020. Deltakeravgiften
dekker bassengleie i sin helhet bortsett fra noen få gratis prøvetimer for nye deltakere.
8. kr. 15.264
(kr. 15.000)
Momsrefusjon. Beløpet er lavere enn i 2019. Rammene varierer fra år til år, avhengig av
statsbudsjettet og antall søkere.

9. kr. 4.347
(kr. 4.000)
Facebookdonasjoner. Beløpet gjelder en ny ordning med gaver fra facebookinnsamlinger,
fordelt av Autismeforeningens sentralstyre. Gaven er øremerket medlemsrettet aktivitet, og
den ble brukt i sin helhet på vårt gruppetilbud rettet mot voksne med Asperger.
10. kr. 3.000
(kr. 3.000)
Annen inntekt. Beløpet gjelder årets gave fra Blaker sparebank.

Utgifter
Om utgifter generelt.
De totale utgiftene (kr. 270.610) var kr. 16.610 høyere enn budsjettert pga en ekstraordinær
utgift (5 PCer og 2 printere til styrets bruk).
Medlemsrettede tiltak (fargekodet med lilla i regnskapet)
12. kr. 4.572
(kr. 17.000)
Foreldregrupper. Styret rakk å arrangere kun 2 fysiske foreldretreff før en ny smittebølge
startet i høst.
13. kr. 1.926
(kr. 2.000)
Annet likepersonsarbeid. Beløpet gjelder først og fremst mobilabonnementet til
pårørendetelefonen (tlf. 414 21 202). Reiseutgifter var lavere i 2020 fordi
likepersonstjenesten på Ahus var koronastengt fra mars.
14. kr. 0
(kr. 3.000)
Andre foreldregruppetiltak. Pga pandemien ble det ikke arrangert sommerfest, juleverksted
eller andre lokale aktiviteter i regi av foreldregruppene i 2020.
15. kr. 43.380
(kr. 37.000)
Samtalegrupper for diagnostiserte. Beløpet er høyere enn budsjettert pga høyere timepris i
høsthalvåret og mindre sykefravær hos gruppelederne enn i vårhalvåret. Høstens treff hadde
alltid 2 gruppeledere (som ønsket), mens vårens treff hadde ofte bare én (pga sykdom).
16. kr. 0
(kr. 0)
Emma Sansehus. Sansehuset kunne ikke leies pga pandemien.
17. kr. 1.369
(kr. 2.000)
Aktivitetshus. Beløpet gjaldt utgifter ifb et arrangement i november 2019 som ble fakturert i
mars 2020. Det var ikke mulig å arrangere et lignende arrangement i 2020 pga pandemien.
18. kr. 4.100
(kr. 5.000)
Innendørs klatring. Beløpet gjelder et arrangement som fant sted før pandemien startet.
18a. kr. 15.000
(kr. 15.000)
Familiebading. Beløpet gjelder bassengleie i høst 2019 (fakturert i 2020) og vår 2020.
Bassenget ble holdt stengt under pandemien.
19. kr. 2.750
(kr. 3.000)
Medlemsrettede kurs. Beløpet gjelder honorarer til gruppelederen som var ansvarlig for
«Kompetente foreldre»-kurset, gjennomført på Teams.

20. kr. 14.378
(kr. 15.000)
Verdens autismedag (Høyt og Lavt). Beløpet er lavere enn vanlig pga færre deltakere (57 i
høst 2020 mot opptil 82 i tidligere år).
Samfunnsrettede tiltak (fargekodet med grønt i regnskapet)
21. kr. 23.500
(kr. 23.000)
Kursing av skoler. Beløpet gjelder tre digitale foredrag i høst 2020.
22. kr. 7.999
(kr. 5.000)
Info- og påvirkningsarbeid. Beløpet gjelder først og fremst utgiftene til tillitsvalgte som holdt
foredrag eller deltok på eksterne møter. Innsatsen var større enn forventet i år, særlig i Asker
kommune. Beløpet gjelder også utgifter ifb stands (porto til brosjyrer og innkjøp av en rollup).
Demokrati i fylkeslaget (fargekodet med oransj i regnskapet)
23. kr. 20.365
(kr. 15.000)
Årsmøte. De største utgiftene var til servering (kr. 8.960) og leie av lokaler (kr. 6.000).
Beløpet gjelder også utgifter ifb reise og takkegaver. Vi pleier å velge selvservering og billige
lokaler, men i 2020 var Lillestrømkultursenter et bedre valg. De kunne tilby oss servering
med god smittevern og romslige møtelokaler som fylte kravet om minst 1 meters avstand
mellom deltakerne.
24. kr. 8.079
(kr. 14.000)
Styremøter. Beløpet er lavere enn budsjettert fordi styremøtet i desember måtte
gjennomføres digitalt, uten leie av smittevernvennlige lokaler og en julelunsj for frivillige.
25. kr. 1.717
(kr. 1.000)
Ledermøter. Beløpet gjelder reise til et møte i mars og pausemat til et digitalt møte i
november. Flere fra styret deltok.
26. kr. 0
(kr. 0)
Landsmøte. Landsmøtet ble utsatt pga korona.
27. kr. 0
(kr. 1.000)
FFO/Funkis. Funkis Akershus valgte å droppe fakturering av kontingenten i 2020 pga
pandemien. FFO har nye rutiner og fakturerer Autismeforeningen nasjonalt istedenfor hvert
enkelt fylkeslag.
Drift (det hvite feltet nederst i regnskapet)
28. kr. 18.771
(kr. 18.000)
Eksterne kurs. Beløpet gjelder først og fremst utgifter ifb et kurs i Tønsberg, hvor to frivillige
fikk opplæring for nye gruppeledere i i Glenne autismesenters foreldreprogram. Utgiftene var
til reise og overnatting (kr. 9.327) og kursavgift (kr. 4.000). Beløpet gjelder også deltakelse
på diverse webinarer og foredrag. Kompetanseheving er viktig for å kvalitetssikre
fylkeslagets arbeid.
29. kr. 295
(kr. 2.000)
Boksamling. Styret kjøpte færre bøker enn planlagt (kun «Den største gaven»).
30. kr. 48.918

(kr. 12.000)

Drift. Budsjettoverskridelsen gjelder en ekstraordinær utgift vedtatt av styret i desember, til
innkjøp av 5 PCer og 2 printere (kr. 31.733). Flere i styret hadde et pressende behov for å
låne IKT-utstyr til styrearbeid, spesielt under pandemien. En annen vesentlig driftsutgift var
en honorar på kr. 10.000 til vår eksterne regnskapsfører, som hadde jobbet gratis siden
2016.
30a. kr. 54.500
(kr. 65.000)
Styregodtgjørelser. Årsmøtet vedtok å gi styret fullmakt til å fordele honorarer innenfor
budsjettrammene. Styremedlemmer og varaer fikk opptil kr. 3.000 pr. halvår og ledelsen kr.
5.000 pr. halvår. Nivået er vanlig i andre frivillige organisasjoner og utløste ikke plikt til
skatterapportering. De fleste hadde gjort en innsats i flere år uten å få en styregodtgjørelse
(bare dekning av reiseutgifter o.l.).
31. kr. -1.008
(kr. -1.000)
Beløpet gjelder renteinntekter på bankinnskudd.

