INNKALLING ÅRSMØTE 2017
Det innkalles til årsmøte i Amatørkulturrådet i Bergen:
Mandag 24. april 2016, kl.18.00.
Sted: Nordnes Bydelshus, Klosteret 2, 5006 Bergen.

AGENDA:
1. Åpning av årsmøtet
1.1: Godkjenning av innkalling og fremmøtte representanter
1.2: Valg av dirigent
1.3: Valg av referent
1.4: Valg av 2 personer til å underskrive protokollen
2. Årsmelding 2016
3. Regnskap 2016 og budsjett 2017
4. Innkomne forslag*
5. Valg

*Forslag sendes skriftlig innen 10. april til: post@amatorkultur.no
Sakspapirer er tilgjengelig fra tirsdag 18. april. Gjeldende vedtekter for Amatørkulturrådet kan
fås ved henvendelse til: post@amatorkultur.no
Alle medlemsorganisasjoner i Amatørkulturrådet kan stille med 2 representanter som har
stemmerett på årsmøtet.
Vi ber om påmelding til årsmøtet HER eller på tlf: 46 913258.
Bergen 16. mars 2017
Styret
Amatørkulturrådet i Bergen

Amatørkulturrådet i Bergen
Amatørkulturrådet i Bergen (org.nr 982 876 298) ble opprettet i 2008 og 2016 har vært 9. driftsår. Amatørkulturrådet
er en paraplyorganisasjon for alle som driver med kulturaktivitet på fritiden. Vi er organisert som en frivillig organisasjon med styre, vedtekter og årsmøte som høyeste organ. Amatørkulturrådet skal følge opp Bergen Kommunes
Amatørkulturplan og visjonen: Bergen skal være Norges mest mangfoldige og aktive amatørkulturby innen 2017.
Amatørkulturplanen kan lastes ned her
Amatørkulturrådet har kontor på Nordnes Bydelshus med fast ansatt daglig leder i 100% stilling. En rekke amatørkulturorganisasjoner benytter bydelshuset ukentlig til sine øvinger og aktiviteter og slik er Amatørkulturrådet «tett på»
amatørkulturaktivitet. I samme huset ligger Klosteret Mat & Vinhus som har vært benyttet til flere medlemsarrangementer.
Ved årsskiftet 2016/2017 hadde Amatørkulturrådet 281 medlemslag innen et bredt spekter amatørkulturaktivitet.
Disse representerer igjen over 20.000 enkeltmedlemmer.

Styrets arbeid
Styret for 2016 ble valgt av medlemmene på årsmøte 11. april:
• Leder: Inger-Lise Skarstein (Fortidsminneforeningen)
• Nestleder: Harald Borge (Norges Musikkorps Forbund, Hordaland)
• Styremedlem: Jan Spjeldnæs (Folkeakademiet Åsane)
• Styremedlem: Vemund Grimstad (Bergen Beatclub)
• Styremedlem: Marit Bratten (Fyllingsdalen Kulturråd)
• Vara: Erling Mjelde (Stiftelsen Espeland Fangeleir)
• Vara: Elina Troscenko (Den Latviske foreningen i Bergen)
Det har vært avholdt 6 styremøter og behandlet 53 saker. I tillegg har styret gjennomført halvdags styresamling og
årsmøte. Amatørkulturrådet har også to arbeidsgrupper innen kulturhistorie og bydelskulturhus. Disse gruppene har
hatt egne møter og orientert styret.

Regnskap og økonomisk stilling
Etter styrets oppfatning gir årsregnskapet et korrekt bilde
av selskapets stilling og resultat per 31.12.2016:

Inntekter 2016:
Utgifter 2016:
Underskudd 2016:
Egenkapital 31.12.2016:

701.500,733.000,31.500,44.000,-

Amatørkulturrådets økonomi er fortsatt anstrengt og styret vil arbeide for å styrke egenkapitalen og økte tilskudd.
Styret mener at forutsetningene for fortsatt drift er tilstede, og det avgitte årsregnskapet er satt opp med dette som
basis.

Arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøet er etter styrets oppfatning godt. Det er ikke iverksatt spesielle tiltak på dette området i året som er
gått. Det har ikke vært lengre sykefravær eller skjedd skader eller ulykker.

Aktivitet og handlingsplan 2016

Daglig leder rapporterer til styret og utfører arbeidsoppgaver beskrevet i handlingsplanen som er basert på innspill
fra medlemsorganisasjonene og styrets prioriteringer. I 2016 har medlemsveksten vært god og Amatørkulturrådet
har gjennomført en rekke arrangementer og arbeidet med amatørkulturlivets rammevilkår opp mot kulturpolitikere
og offentlig kulturadministrasjon.

Handlingsplan 2016
• Fakta og kunnskap om amatørkulturlivet.
Som paraplyorganisasjon for et stort spekter og mangfold amatørkultur besitter Amatørkulturrådet viktig kunnskap
amatørkulturaktivitet.
Innhente og analysere opplysninger om utviklingstrekk og muligheter i amatørkulturlivet og dele denne
kunnskapen.
• Påvirke og synliggjøre amatørkulturpolitikk.
Utforming og forvalting av offentlig amatørkulturpolitikk.
Følge opp og gi innspill til evaluering av Bergen Kommunes Amatørkulturplan og arbeide for en ny Amatørkulturplan fra 2018. Synliggjøre og ha god dialog med amatørkulturlivet, kulturpolitikere og kulturadministrasjon om amatørkulturlivets rammevilkår.
• Amatørkulturrådet som paraplyorganisasjon.
Amatørkulturrådet har 252 medlemmer og potensialet for flere medlemmer er stort.
Verve flere amatørlag, foreninger og organisasjoner til Amatørkulturrådet og utvikle medlemsfordeler.
• Stimulere samhandling og kommunikasjon.
Samarbeid er vinn-vinn og styrker og utvikler amatørkulturlivet.
Synliggjøre samarbeidsprosjekter mellom ulike sjangre amatørkultur og mellom amatør og profesjonell.
• Formålstjenlige lokaler.
Mye amatørkulturaktivitet finner sted i lokaler som ikke er egnet eller tilpasset.
Arbeide for nye og oppgraderte lokaler for amatørkulturaktivitet ved rehabilitering og nybygg av barne- og
ungdomsskoler. Pådriver for fortgang med nye bydelskulturhus og arbeide for like vilkår ved lån og leie av
kirkerom. Støtte arbeidet som gjøres av de lokale kulturrådene i Fyllingsdalen og Åsane for nye kulturhus i
disse bydelene.
• Kompetansekurs.
Medlemsrekruttering, markedsføring mot publikum, arrangementsplanlegging og søknadsskriving, er områder
hvor amatørkulturlivet ønsker kompetanse.
Amatørkulturrådet tilrettelegger kurs og markedsfører dette til medlemmene. Bidra til erfaringsutveksling
og jevnlig arrangere Amatørkulturkvelder.
• Kulturminneregistrering.
Kulturhistorielag og foreninger er en ressurs i arbeidet med kulturminnevern og registrering.
Amatørkulturrådet vil arbeide for at Bergen Kommune inviterer kulturhistorielag med på kulturminneregistrering.
• Amatørkultur i regionalt perspektiv.
Mange lag og organisasjoner i Amatørkulturrådet har medlemmer fra omegnskommuner.
Påvirke fylkes-kulturpolitikere og administrasjon til å ha et større fokus på amatørkulturlivet og følge opp
foreslått amatørkulturtiltak i regional kulturplan.
• Styrke Amatørkulturrådet og amatørkulturaktivitet i Bergen.
De siste årene har Amatørkulturrådet fått mindre i tilskudd fra Bergen Kommune og det fører til at man må redusere aktivitet og ambisjoner.
Arbeide for at støtte fra Bergen Kommune økes og kommer amatørkulturaktivitet til gode.

Regional Kulturplan
Amatørkulturrådet har også i 2016 arbeidet med å undersøke mulighetene for å styrke det frivillige- og amatørbaserte kulturlivet i Hordaland. Regional kulturplan strekker seg frem mot 2025 og omtaler amatørkultur både i selve
plandokumentet og i flere tiltak som foreslås i handlingsplanen. Flere kommuner har vist interesse for å samle det
frivillige kulturlivet i felles organ, slik idretten har opprettet idrettsråd i mange kommuner. Det prosjektbaserte arbeidet
med å inspirere både kommuneadministrasjon og amatørkulturaktører, fortsetter i 2017.
Styret viser videre til Amatørkulturrådets Årsrapport 2016 for utfyllende informasjon.
Bergen 26.01.2017
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Nestleder
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Resultatregnskap
Note

2016

2015

1
2

0
701 465
701 465

2 028
723 941
725 969

3
4

586 156
6 789
140 050
732 995
(31 530)

583 255
8 789
133 938
725 982
(13)

324
324

259
259

145
145
179

195
195
64

(31 351)

51

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

(31 351)

51

ÅRSRESULTAT

(31 351)

51

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERF. OG DISPONERINGER

(31 351)
(31 351)

51
51

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter
Driftskostnader
Lønnskostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER
Finansinntekter
Annen renteinntekt
Sum finansinntekter
Finanskostnader
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER
ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD
Skattekostnad på ordinært resultat

Årsregnskap for Amatørkulturrådet I Bergen

Organisasjonsnr. 892626642

Amatørkulturrådet I Bergen

Noter 2016

Note 1 - Salgsinntekt
Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre
fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.
De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kap. 4 om grunnleggende prinsipper og god
regnskapsskikk og kap. 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten om
regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og
vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).
Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.
Presiseringer mht regnskapsprinsipper:
Inntektsføring
Inntektsføring ved salg skjer på leveringstidspunktet. Bidrag fra det offentlig periodiseres hvis de er bestemt
til spesielle prosjekter som løper over årsskiftet.
Anleggsmidler
Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved beregning av
avskrivningsbeløp.
Fordringer
Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap. Avsetning
til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres
det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.
Skatt
Foreningen er en ideell forening og er derfor ikke skattepliktig.

Note 2 - Annen driftsinntekt
Annen driftsinntekt består av bidrag fra det offentlige.
Bidragene fordeler seg slik:
Bergen Kommune driftstøtte
Bergen kommune prosjektstøtte
Lotteritilsynet, mva kompensajon
Hordaland fylke prosjektstøtte
Tilskudd fra private/andre

550 000
30 000
38 796
75 000
5 419

Prosjektet for Hordaland fylke strekker seg over 2015/2016/2017. Total bevilgning utgjør kr. 150
000. Kr. 15 000 er inntektsført i 2015. 75 000 er inntektsført i 2016, resterende 60 000 vil bli
innteksført i 2017.
Noter for Amatørkulturrådet I Bergen
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Noter 2016

Note 3 - Lønnskostnad
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnader
Andre lønnsrelaterte ytelser
Totalt

I år

I fjor

495 843
74 158
10 372
5 783
586 156

502 026
70 850
9 735
644
583 255

Lønn til daglig leder utgjør kr 512 946. Det er ikke avsatt styrehonorar for 2016.
Revisor har utført sitt arbeid på frivillig basis og har ikke fått honorar.

Note 4 - Avskrivning på varige driftsmidler
Avskrivningstablå
Driftsløsøre inv
verktøy kontorm
Anskaffelseskost pr. 1/1
Anskaffelseskost pr. 31/12

89 506
89 506

Akk. av/nedskr. pr 1/1
+ Ordinære avskrivninger
Akk. av/nedskr. pr. 31/12

73 476
6 789
80 265

Balanseført verdi pr 31/12

9 241

Prosentsats for ord. avskr.

20-33

Note 5 - Skyldig offentlige avgifter
Posten består av arbeidsgiveravgift og skattetrekk.
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Noter 2016

Note 6 - Annen kortsiktig gjeld
Posten består i all hovedsak av skyldige feriepenger, samt noen mindre kostander som betales i
2017. Posten innholder også forskuddsbetalt bidrag fra Hordaland Fylke.

Noter for Amatørkulturrådet I Bergen

Organisasjonsnr. 892626642

Budsjett 2017

INNTEKTER
BK Støtte til informasjon/markedsføring
BK Støtte til drift
BK Prosjektstøtte
Støtte fra gavefond/andre inntekter
Prosjektstøtte HFK
MVA kompensasjon
SUM INNTEKTER:

UTGIFTER
Lønn, honorarer og sosiale utgifter
Amatørkulturundersøkelse
Amatørkultur-arrangementer
Husleie til Bergen kommune
Andre kontor- og driftskostnader
Regnskap/MVA kompensasjon bistand
Avskrivinger utstyrsbank
SUM UTGIFTER:
RESULTAT:

Bud. 2017
100 000
550 000
30 000
7 500
60 000
40 000

Regns. 2016
100 000
450 000
30 000
7 500
75 000
39 000

Bud. 2016
100 000
450 000
50 000
30 000
60 000
45 000

787 500

701 500

735 000

Bud. 2017
595 000
20 000
48 000
30 000
46 000
28 000
0

Regns. 2016
586 200
0
41 400
30 000
41 500
27 000
6 800

Bud. 2016
581 000
0
50 000
30 000
38 500
26 000
9 000

767 000

732 900

734 500

20 500

-31 400

500

Innstilling til styre i Amatørkulturrådet i Bergen 2017

Valgkomiteen har bestått av:
Nils Yngve Brudvik (Sandvikens Ungdomskorps)
Borghild Opdahl (BUL Ervingen)
Nina Malkenes (Bergen Husflidslag)

Valgkomiteen har følgende innstilling til årsmøtet i Amatørkulturrådet i Bergen. Alle på listen
er spurt og har takket ja til de foreslåtte tillitsvervene.

Leder:
Inger-Lise Haug Skarstein (Fortidsminneforeningen)

Gjenvalg - velges for 1 år

Styremedlemmer:
Vemund Grimstad
Marit Bratten
Jan Spjeldnæs
Artis Babre

Gjenvalg for 2 år.
Gjenvalg for 2 år.
Ikke på valg – 1 år igjen.
Suppleringsvalg – velges for 1 år.

(Bergen Beatclub)
(Fyllingsdalen kulturråd)
(Folkeakademiet Åsane)
(Latvisk forening i Bergen)

Varamedlemmer:
Line Yvonne Eidheim (AKKS Bergen)
Øyvind Enger
(Vestlandske Teatersenter)

Ny – velges for 1 år.
Ny – velges for 1 år.

Revisor:
Halvor Røyset

Ny – velges for 1 år.

(BUL Ervingen)

Bergen, 11. april 2017

Nils Yngve Brudvik
(Sign.)

Borghild Opdahl
(Sign.)

Nina Malkenes
(Sign.)

