
Aurskog Historielag
Regnskap for 2018

Kommentarer/forklaring til de enkelte poster:

Inntekter:
1 Medlemskontingent og gaver

I 2018 har vi registrert innbetaling av kontingent i alt kr. 17550.
Medlemskontingent som betales etter at kalenderen med innbetalingsblanketter er distribuert, 
regnes for å gjelde kontingent for neste år.
For kontingenter innbetalt i 2018, er kr 16250 registrert som kontingent for året 2018, mens kr 
1300,- gjelder år 2019.
I 2017 ble det innbetalt kr 8850,- som kontingent for 2018. Samlet kontingent for 2018 utgjør 
dermed kr 25100. Dette tilsvarer 118 medlemskap, av disse er 30 familiemedlemskap (med 2 
personer), dvs 148 personer er registrert som medlemmer.
Dette er en betydelig nedgang fra tidligere år.

I tillegg har vi mottatt kr. 700 som gaver fra enkeltpersoner.

2. Tilskudd
Vi får tilskudd fra Aurskog Sparebank som støtte til å  lage kalenderen. 
Vi får også støtte fra Aurskog-Høland kommune, noe som kompenserer pålagt husleie ved 
frivillighetssentralen på Bjørkelangen, betaling for stell ved Toverudbautaen og minnesmerket 
for Anders Heyerdahl, samt rydding rundt Binderssteinen.
I år har vi fått tilskudd fra Akershus Fylkeskommune for utgifter de siste år i forbindelse med 
opparbeidelse av Margaretakilden.

3. Inntekter fra salg
Dette gjelder salg av noen bøker og inntekter fra salg i regi av Stiftelsen Aur.

4. Andre inntekter
Her kommer en statlig støtte i form av momsrefusjon, grasrotmidler via Norsk Tipping og 
kundeutbytte fra Gjensidige forsikring. Vi har også hatt ett åpent møte hvor vi tok 
inngangspenger.

Utgifter:
1 Utgifter til prosjekter

Dette omfatter utgifter til skilt for merking av husmannsplasser og noe utgifter til 
stell/vedlikehold rundt Margaretakilden

2 Kalender
Vi har utgifter til trykking av kalender. Den ble i hovedsak distribuert av lagets medlemmer, 
men kalenderen er sendt med post til medlemmer med postadresse utenfor Aurskog.

3 Møteutgifter dreier seg om annonser i Indre, i tillegg til kaffe, servering o.l. i forbindelse med 
medlemsmøter.



4 Kontingenter
Vi betaler kontingent til Romerike Historielag og Landslaget for lokalhistorie, samt til 
Romeriksspillene ved Blaker skanse.

5 Andre utgifter
Her er ført leie til Frivillighetssentralen på Bjørkelangen og krans til Toverudbautaen 17.mai. 
Her ligger også vår årlige innbetaling til Stiftelsen Aur.

6 Andre driftsutgifter
Her inngår forsikringer, leie av postboks og bankboks samt noe utgifter til dataprogrammet 
«StyreWeb».

Årsresultat
Regnskapet viser et overskudd på kr 64648,21. Da inngår refusjon fra Akershus fylkeskommune på vel 
kr 60000 for utgifter vi har hatt for Margaretakilden de siste år. 
Fallende antall medlemsskap kan gi grunn til bekymring, men økonomien vurderes fortsatt som 
tilfredsstillende.   

Aurskog, januar 2019

Ivar Birger Mediås
kasserer


