
Kontingent 2020 

Det framlagte regnskapet for 2018 går omtrent i balanse med en driftskostnad på ca. kr. 
650.000,-. Det er i hovedsak tre kilder for inntektene som skal dekke disse driftskostnadene. 

 Som det går fram av årsberetningen, fikk vi i 2018 et grunntilskudd på kr. 139.000,- fra 
Akershus fylke. Vi har i flere år uten resultat argumentert for at dette beløpet burde økes 
vesentlig, uten å få gehør. I 2020 vil Akershus fylkeskommune bli erstattet av Viken 
fylkeskommune, og foreløpig er det stor usikkerhet om hvordan Viken vil støtte det frivillige 
kulturminnearbeidet som utføres av historielagene. Når tilskudd/bidrag i 2018 kom opp i 
nesten kr. 300.000,-, skyldtes det blant annet støtten fra to medlemmer på til sammen kr. 
66.000,-. Det mellomliggende beløp er prosjektstøtte som i hovedsak er knyttet til nødvendig 
vedlikehold av Historielagets Hus på Skedsmovollen. 

Den andre hovedinntekten er medlemskontingenten. Som kjent går i dag kr. 75,- av den 
kontingenten medlemmene betaler til det enkelte lokallag til Romerike Historielag. I tillegg 
kommer kr. 300,- fra de 112 direktemedlemmene. 

Den tredje hovedinntekten er salgsinntekter. Hoveddelen av dette gjelder salg av årbøker, men 
de siste årene er salget av bøker utgitt av lokallagene og salget av brukte bøker blitt en stadig 
større del av salgsinntektene. 

Som det er redegjort for i årsberetningen, er utgivelsen av Skytilen fire ganger i året blitt en 
kostnad på ca. kr. 150.000,-, vesentlig på grunn av økte portokostnader. Det andre 
kostnadselementet som lokallagene har en direkte fordel av er fri bruk av StyreWeb, som 
koster ca. kr. 75.000,- årlig. Drift og vedlikehold av den verneverdige bygningen på 
Skedsmokorset vil også medføre en kostnad på ca. kr. 150.000,- de nærmeste årene. Det 
samme beløpet koster en kontorsekretær i 50 % stilling på de vilkår som vi nå har. 

I det budsjettet for 2020 som styret legger fram for årsmøtet, er det regnet med inntekter på kr. 
555.000,- og utgifter på kr. 680.000,-, altså et underskudd på kr. 125.000,-. Dette er forutsatt 
at vi opprettholder omtrent samme aktivitetsnivå som i dag, og at offentlige tilskudd og 
salgsinntekter også ligger på dagens nivå. I sin årsberetning skriver styret at det er tre 
muligheter for å få balanse i regnskapene framover: Redusere utgiftene/tilbudet, øke 
forutsigbare inntekter/kontingent, eller mer enn fordoble medlemsmassen. Av disse tre 
alternativene er en økning av den medlemskontingenten lokallagene betaler inn til Romerike 
Historielag til kr. 100,- etter vårt syn den eneste realistiske. 

Forslag til vedtak: Lokallagenes kontingent pr. medlem økes til kr. 100,- fra og med 2020. 
Kontingenten for direktemedlemmer opprettholdes på dagens nivå – kr. 300,-.  

Med opprettholdelse av dagens medlemstall vil dette gi en merinntekt på kontingent i 2020 på 
ca. kr. 90.000,-. Det budsjetterte underskuddet vil derved reduseres til kr. 35.000,-, som det 
nye styret må finne andre kreative måter å dekke inn. 

Tom O. Halvorsen Lene Skovholt  Gunnar Gravdal Nerhus 
sign.     sign.     sign. 

 
Eva Marie Gran Svein Sandnes 

sign.    sign. 

TomOla
Utheving


