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Årsregnskap for 2020 
 
Jeg har revidert Kampen historielags regnskap for regnskapsåret 2020. Bilag er gjennomgått og kontrollert 
og bankkonti er avstemt. 
Grunnet korona-epidemien og avlysning av årsmøtet våren 2021 - inkludert behandling av årsregnskapet for 
2020 - sendes denne revisorrapporten direkte til styret. Det anbefales at regnskapet behandles i et årsmøte 
ved første anledning, seinere i 2021.  
 
Den økonomiske situasjonen for historielaget bærer fortsatt noe preg av «bokprosjektet» i 2016 og 2017, 
som regnes som avsluttet. Regnskapet er også for 2020 delt opp i to deler, en del dekker vanlig drift av 
Historielaget, og i tillegg er det et eget regnskap for bokprosjektet.  
 
Regnskapet viser et driftsmessig underskudd på kr 28 425 for driftsdelen. Sum samlete eiendeler (bankkonto 
for historielagets drift, kasse) er til sammen kr 35 656. Driften bærer sterkt preg av koronasituasjonen, og 
årets driftsunderskudd bør det derfor ikke legges for mye vekt på. 
 
«Bokprosjektet» viser for 2020 lite aktivitet, men det var et visst boksalg. I 2020 var det et lite overskudd (kr 
3 522). Til sammen har bokprosjektet nå gitt oss kr 95 800 som finnes på en egen bankkonto i DnB.  
 
Historielagets driftsresultat gjennom flere år (fra 2011) finnes samlet i en egen oppstilling.  
 
Historielagets driftsunderskudd (både i 2020 og 2021) er til å leve med. Overskuddet på bokprosjektet gir 
godt handlingsrom. Driftsunderskudd er til dels knyttet til at antall medlemmer tilsynelatende varierer sterkt 
fra år til år. Dette skyldes at innbetalinger foregår både før og etter nyttår. Styret har nå begynt å sende ut 
innbetalingsvarsler først etter nyttår, og dermed burde totalt innbetalt kontingent fra og med 2021 bli høyere 
og også gjenspeile antall medlemmer på en god måte.  
 
Regnskapet for 2020 gir et riktig bilde av historielagets økonomi. 
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