
Regnskap for steder kretsen har/leier 2020

Leikvinjar Regnskap Budsjett Noter

Støtte korona vår 2020 20510 Koronsatøtte vår 2020

Støtte korona for høst 2020 - inntekt 2021 12295 Korona støtte høst 2020 - utbetales 2021

Leieinntekt 43881,62 Air B&B, forbundet og speidergrupper

Renovasjon vann/avløp Leikvinjar -9793,25 Renovasjonsavgift

Strøm Leikvinjar -49714,17 14mnd med strøm

Rengjøring Leikvinjar -438,7 Rengjøring

Reperasjon og vedlikehold Leikvinjar -4888,31 Råteskade, slått, mm

Inventar/utstyr Leikvinjar -7233 Ny belysning, mm

Veiavgift / brøyting Leikvinjar -7240 Veiavgift og brøyting

Telefon/nett Leikvinjar -1260 DEFA ring varm avgift

Forsikring Leikvinjar -15163 Forsikring

19 044-             0

Leikvinjar skal i teorien ikke være en kostnad for kretsen.

Leieinntektene er vesentlig reduserte

Grønland

Støtte kommune og korona vår 2020 30343 12000 Kommunal støtte og Koronsatøtte vår 2020

Støtte korona for høst 2020 - inntekt 2021 2850 Korona støtte høst 2020 - utbetales 2021

Støtte solcelle 20580 Støtte solcellepanel - utbetales 2021

Leieinntekt 10800 20000 Utleie av Grønland til skoler, speidergrupper,  Noen fordringer kommer i 2021

Reperasjon og vedlikehold Grønland -75008,07 -40000 37.500,- agregat + 33.395,- soclelle batterier, kabler,mm

Veiavgift Grønland -4800 Veiavgift

Ved/Propan, parafin Grønland -3779 Ved, propan, parafin

Salgsvarer Grønland -1935,89 Salgsvarer til kafeteriaen

Dugnadskostnader Grønland -750 Dugnadskostnader

-21699,96 -8000

Styret valgte å gå til innkjøp av ett noe større agregat enn planlagt, da dette 

har kapasitet til å brukes under leirer, joti, kretsbanner, mm da det er egnet for datamaskinbruk

Noe mer utgift har det også blitt som følge av oppgradering solcellepanel. Pga serverings plikt

må det være gode nok lys og strømforhold for å kunne oppfylle krav rundt serveringssteder.

Leieinntektene er vesentlig reduserte



Leikvinjar Regnskap Budsjett Noter

Teggern

Leieinntekt 10500 Utleie av kontorplass i perioder

Renovasjon vann/avløp Teggern -3596,78 Renovasjon, vann og avløp

Strøm Teggern -15698,81 Strøm 14 mnd

Reperasjon og vedlikehold Teggern -1537 Feiing, mm

Inventar/utstyr Teggern 0

Telefon/nett Teggern -10127,79 Nettleie

-20460,38 0

Teggern var ment å gå i null og ble derfor ikke budsjetert som utgift ved kretsting des 2019

Styret har sammen med grupper i Drammen jobbet for en avtale om drift. Dette har stoppet litt

opp pga kommunen.

Wøyen

Strøm Wøyen -14973,48 60000 Strøm 14 mnd

Strøm stabbur andel Husflid -1523,81 Andel av strøm stabbur 14 mnd

Strøm Stabbur andel NRLL -1523,81 Andel av strøm stabbur 14 mnd

Rengjøring Wøyen -6400 5000 Rengjøring av lokale

Inventar/utstyr Wøyen -1790 Div

Telefon/nett Wøyen -30377,32 Nettleie og telefon 

-56588,42 65000

Andre kostander rundt kontoret er ikke tatt med i oppstilingen, da de er uavhengig av om Teggern eller annet sted

hadde blitt brukt som kontorlokale og lager av utstyr


