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Til Kampen Historielags styre.

Årsregnskap for 2019

Jeg har revidert I(ampen historielags regnskap for regnskapsåret 12019. Bilag er gjennomgått og kontrollert

og bankkonti er avstemt.
Giunnet korona-epidemien og avlysning av årsmøte for 2020 - inkludert behandling av årsregnskapet for

20lg - sendes denne revisorrapporten direkte til styret, f)et anbefirles at regnskapet behandles i et årsmøte

ved første anledning, seinere i2020.

Regnskapet for Flistorielaget bærer fortsatt noe preg av «bokprosjektet» i 2016 og2017 , som regne§ som

avsluttet selv om det var.t tit. salg av bøker i 2019. Rcgnskapet er også for 2019 delt opp i to deler, en del

dekker vanlig drift av Historielaget, og i tillegg et eget regnskap fbr bokprosjektet.

Regnskapet viser et driftsmessig underskudd på kr 16 725 fur driltsdelen. Sum samlete eiendeler (bankkonto

for historielagets drift, kasse) er til sammen k 64 081.

Bokprosjektet hadde i 2019 utgifter til produksjon av en film for presentasjon av Kampen, og det var et visst

,ug åu uåter. Totalt er det et underskuAO pa kr 33 027. Til sammen har bokprosjektet nåW 92 052 på en

egen bankkonto i DnB.

Historielagets driftsresultat gjennom flere år (fra 20i 1) tinnes sanilet i r:n egen oppstilling.

Historielagets økonomiske situasjon er fofisatt god. Dette skyldes i første rekke bokprosiektet. Imidlertid er

antall medlemmer tilsynelatende gåtr betydelig ned (fra 281 innbetalte kontingenter i 2018 til 161 innbetalte

kontingenter i 2019), åg det er deimed også samlete kontingentinntekter. Det er mulig at noe av denne

nedgaigen skyldes il.Jt3.tt.r fra år til åifor tidspunkt for iirnbetaling av kontingent fra medlemmer. Jeg har

ikk;hait anledning til å gå gjennom medlemsregisteret, Styret bør gSøre dette.

Regnskapet for 2019 gir et riktig bilde av historielagets økonomi.

Kampen, l. mai 20?0
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