Aurskog Historielag
Regnskap for 2021
Kommentarer/forklaring til de enkelte poster:
Inntekter:
1.

Medlemskontingent og gaver
I 2021 har vi registrert innbetaling av kontingent i alt kr. 22.450.
Medlemskontingent som betales etter at kalenderen med innbetalingsinformasjon er
distribuert, regnes for å gjelde kontingent for neste år.
Kontingenter innbetalt jan-nov 2021 utgjør kr 17.550 og registrert som kontingent for året
2021, mens kontingent innbetalt i des 2021 utgjør kr 4.900 og gjelder året 2022.
I 2020 ble det innbetalt kr 9.400 som kontingent for 2021. Samlet kontingent for 2021 utgjør
dermed kr 26.950.
Pr. 31.12.2021 hadde vi totalt 122 medlemmer hvorav 29 er Familiemedlemmer og 1 er
Æresmedlem. Forrige år var det totalt 119 medlemmer.
Vi har mottatt gaver for totalt kr. 13.284. Av dette er kr. 12.100 i forbindelse med Kristian
Moen og Kåre Dæhlens bortgang.

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 for stell ved
Toverudbautaen og minnesmerket for Anders Heyerdahl, samt rydding rundt Binderssteinen.
Vi har også fått støtte til skilt for merking av Grimstigen og husleie for Slektforskergruppen.

3.

Inntekter fra salg
Dette gjelder salg av bøker via Stiftelsen Aur Prestegård.

4.

Andre inntekter
Her kommer en statlig støtte i form av momsrefusjon, grasrotmidler via Norsk Tipping og
kundeutbytte fra Gjensidige forsikring.

Utgifter:
1. Utgifter til prosjekter
Dette omfatter utgifter til skilt til Grimstigen/Kongeveien og utgifter til Margaretakilden.
2. Kalender
Utgifter til trykking av kalender 2021.
3

Møteutgifter dreier seg om annonser i Indre, i tillegg til kaffe, servering o.l. i forbindelse med
medlemsmøter.
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Kontingenter
Vi betaler kontingent til Romerike Historielag, Landslaget for Lokalhistorie og
Kulturvernrådet i Akershus.
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Andre driftsutgifter
Her inngår leie av postboks og bankboks, leie av lokaler for Slektsforskergruppen, bruk av
StyreWeb samt årlig tilskudd til Stiftelsen Aur Prestegård.
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Andre utgifter
Her er utgifter til krans og blomster ved Toverudstøtten 17. mai og blomster i forb. med
åpning av Margaretakilden samt julebord.

Årsresultat
Regnskapet viser et overskudd på kr 24.655. Antall medlemmer er relativt stabilt. Pga. Corona har
det vært lite aktivitet i år. Økonomien vurderes som tilfredsstillende.

Aurskog, januar 2022
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