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STYRETS BERETNING

DETTE ER NORDNORSK DESIGNOG ARKITEKTURSENTER (NODA)

Den 29. oktober 2014 ble Nordnorsk design- og arkitektur senter (NODA) stiftet.

NODA er en medlemsorganisasjon som ledes av et styre og som får faglig rådgivning
av en faggruppe. Begge er bredt sammensatt med representanter fra forskjellige fagmiljøer og aktører i hele regionen. Styret har ansvaret for foreningens virksomhet, mens
faggruppen bestående av alle design- og arkitekturforeninger, har det faglige ansvaret
i NODA.

Foreningens formål er å bygge og utvikle kompetansen om og innenfor design og
arkitektur i nord. Både hos offentlige og private beslutningstakere, blant barn og unge
og hos den enkelte borger, slik at design og arkitektur blir naturlige virkemidler i en
samfunnsutvikling for fremtiden.
Følgende styre ble valgt:
> Caroline Greiner, styreleder
> Nina Prebensen, Stine Meier Didriksen, Arne O. Holm, Beate Nemeth, Rita Lindvall,
styremedlemmer
> Ottar Zahl Jonassen, Roger Bergersen, varamedlemmer
Styrelederen måtte trekke seg i desember 2014 og ble erstattet av Hilde Sjurelv i januar 2015. Det har i perioden vært avholdt 8 styremøter og behandlet 31 saker.
NODA flyttet inn i egne lokaler i januar 2015. Medlemsforeningens økonomi har i perioden vært styrets største utfordring. Det har derfor blitt arbeidet tredelt med dette:
1. Medlemsverving / bistand fra bransjeorganisasjoner.
2. Tilskudd fra offentlige instanser
3. Faglig og kommersiell aktivitet i regi av NODA

NODA har 83 medlemsbedrifter representert på www.no-da.no. Disse er delt i design,
arkitektur og støttemedlemsbedrifter. Tilsammen utgjør dette 607 enkeltmedlemmer.
NODA vil vekke nysgjerrighet og inspirere til nytenking rundt bruk av design og arkitektur i Nord-Norge gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger. Vi involverer
og engasjerer et bredt lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom faggrupper.
NODA ble stiftet 29. oktober 2014

Visjon

Vi involverer

NODA skal være en fremtidsrettet veiviser til
bruk av design og arkitektur.

Gjennom seminarer, workshops, debatter og utstillinger vekker vi nysgjerrighet og inspirerer til
nytenking rundt bruk av design og arkitektur i
Nord-Norge. Vi involverer og engasjerer et bredt
lag av befolkningen, og inviterer til dialog mellom
faggrupper.

NODA har gradvis opparbeidet en økonomi som muligjør at styret har kunne ansette
daglig leder i 50 % stilling.

Formål

Styret vil berømme medarbeidere, faggruppen, andre medlemmer og frivillige for en
formidabel innsats for å etablere NODA og å synliggjøre behovet i Nord-Norge for
foreningens formål.

Vi skal bygge og utvikle kompetansen om og innenfor design og arkitektur i nord, både hos offentlige og private beslutningstakere, blant barn
og unge og hos den enkelte borger, slik at design
og arkitektur blir naturlige virkemidler i en samfunnsutvikling for fremtiden.

Tromsø
20. 12. 2014

Hilde Sjurelv
Styreleder

Vi satser bredt
KOMPETANSE Vi bidrar til å høyne kompetanse
innen design- og arkitekturfagene i landsdelen.
ARENA Vi skaper møtepunkter for samarbeid
mellom fagmiljøer, bransjen og beslutningstakere.
FORMIDLING Vi bringer kunnskap om design og
arkitektur ut til det brede laget av befolkningen.
VERDISKAPING Vi bidrar til å øke verdiskapingen i landsdelen gjennom synliggjøring av lokal
design- og arkitekturkompetanse.

Vi former
Design og arkitektur handler ikke bare om hvordan samfunnet ser ut. Design og arkitektur
har gitt livet her nord funksjonelle og effektive
løsninger tilpasset klima, ressurser og levesett.
Det handler om å se muligheter, gripe dem og utnytte fortrinn med løsninger som fungerer slik vi
har gjort gjennom generasjoner.
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ROLLER

PROSJEKTER OG AKTIVITETER

Styret

Styret har i perioden 20115 bestått av
Hilde Sjurelv
Beate Nemeth,
Nina Prebensen
Stine Dreier Didriksen
Arne O. Holm
Rita Merete Lindvall
Ottar Zahl Jonassen
Roger Bergersen

Sjurelv as
Faveo Prosjektledelse AS
UIT
UIT
High North News
Senter for Nordlig Folk
Privat næringsdriver
Forte Narvik

Styreleder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

1.

2.

>> 1. UKM arkitektur - Fotograf:

Ann-Kjersti Johnsen
2. UKM design - Fotograf: NODA
3.,4. Sommer workshop – fotograf:
NODA

Valgkomité
Valgkomiteen har i 2015 bestått av
Heidi Ramsvik
Kjell Magne Mælen
Mette T. Westlie

Representant for Nordland
Representant for Troms
Representant for Finnmark

3.

4.

Kunnskapsformidling

Faggruppen har i perioden 2015 bestått av

Barn og unge

Følgende aktiviteter for barn og unge
ble gjennomført i 2015:

Sara Normann Lund
Terese Simonsen
Kyrre Kalseth
Ann-Kjersti Johnsen
Siw Bang Larsen

NODA har det siste året jobbet med å formidle design- og arkitekturfaget til det brede laget
av befolkningen med spesielt fokus på barn og
unge. Mange av aktivitetene har blitt til i samarbeid med Tromsø Kommune, blant annet kurset
for UKM (Ungdommenes kulturmønstring) og
DKS (Den kulturelle skolesekken), i tillegg til NODAs egen sommerworkshop. NODA gir barn et
tilbud der de kan lære om design og arkitektur
gjennom direkte kontakt med profesjonelle utøvere. Dette er et kompetansetiltak som har som
formål å skape interesse for og kompetanse i
disse fagene.

> UKM design: Tema, Redesign av leker
> UKM arkitektur: Tema, Byrom i snø
> Sommerworkshop design: Tema,

Faggruppe

Nord-Norges Arkitekt forening
Interiør- og møbeldesignforening
Norske industridesigners forening
Landskapsarkitekt forening
Nord-Norges grafiskdesign forening

Administrasjon
Michele Renee Widerøe

Daglig leder

plakatdesign
> Workshop for ungdom: Sykkeldesign
(Harstad)
> DKS arkitektur: Tema, SketchUp tegnekurs
Alle arrangementene var fullbooket og samarbeidet med utøverne var vellykket. Etter stor
suksess og tilbakemelding fra skoler, foreldre og
barna er det et ønske om at slike arrangement
avholdes jevnlig.
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>> Industrisafari – Fotograf:
Kristina Schröder

Lokalsamfunnet og befolkningen
NODA ønsker å bidra til at nordnorske innbyggere får økt kunnskap om design og arkitektur slik
at de kan bidra i meningsutveksling og debatt,
folkemøter og andre diskusjoner hvor denne
kompetansen er relevant og viktig.

Følgende aktiviteter ble gjennomført i
2015:

>> Plakatutstilling - Fotograf: Kristina Schröder

> Samarbeid med det internasjonale magasinet
Works That Work om å formidle innovasjon innen design og arkitektur i Nord-Norge. Idéworkshop og lansering. Vår 2015
> Byvandring – ”Industrisafari” ved Tromsøs
industriområder i samarbeid med Tromsø Kommune sitt prosjekt ”Hvor Går Tromsø”. Vår 2015
> Bakgårdsfest: Verdier i Tromsøs bakgårder.
Sommer 2015
> Plakatutstilling – Salgsutstilling til inntekt for
Røde Kors sitt arbeid med flyktninger. Høst 2015
Det offentlige
NODA ønsker å sette design og arkitektur på
den politiske dagsordenen, øke bestillerkompetanse i offentlige organisasjoner samt bidra til
kunnskapsmobilisering i de kommunene der det
er lite kompetanse på området. NODA ønsker
dessuten å ivareta en rolle som høringsinstans i
de sakene hvor det er hensiktsmessig.
Vi har blitt forespurt om å bistå det offentlig i
forbindelse med:

>> Bakgårdsfest – Fotograf: NODA

> Tekstbidrag til Tromsøs kommune ”Hvor går
Tromsø” sine utstillingskataloger
> Tekstbidrag til Tromsøs kommunes brosjyre
til prosjektet Nordic City Network med tema
borgermedvirkning og uformelle borgernettverk
> Stedsutviklings-workshop for Strømsnes
sentrum, invitert av Valnesfjord Kommune
> Innlegg på Stedsutviklingskonferanse i Nord
”Hva skjer innen design og arkitektur i NordNorge”. Invitert av Troms Fylkeskommune
> Vi har arrangert seminar om Teater arkitektur
og offentligerom. Invitert av Hålogaland Teater

>> Sykkeldesign utstilling Fotograf NODA
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Næringsutvikling

>> Morrakaffe: Interiørarkitektur – Fotograf: NODA

NODA skal utvikle og bygge kompetanse samt
formidle og spre erfaringer om design og
arkitektur i nord slik at ulike utfordringer på
profesjonelle og private arenaer kan gis bedre
løsninger. Gjennom å bygge relasjoner til, og
nettverk mellom befolkning, bransjer, beslutningstakerne på tvers av kulturer og grenser,
skal NODA bidra til utvikling, innovasjon og
verdiskaping for næringene knyttet til design og
arkitektur.

Følgende aktiviteter ble gjennomført i
2015

>> Morrakaffe: Interiørarkitektur – Fotograf: NODA

>> Morrakaffe: Visuell kommunikasjon – Fotograf: NODA

> Innlegg: Hva er design? Arnesen årsmøte – Tromsø
> Morrakaffe #1: Tema lysdesign – Tromsø
> Morrakaffe #2: Bibliotekrom i Troms, interiørarkitektur i
offentlig bygg - Tromsø
> Morrakaffe #3: Grafisk design – Tromsø
> Påfyll #6: Tjenestedesign: Eggs Design – Vadsø
> Påfyll #7: Møbeldesign: Andreas Engesvik – Bodø
> Påfyll #8: Stedsutvikling i Nord:
Biotope arkitektkontor – Tromsø
> Påfyll #9: Lysdesign -Mo i Rana
> Påfyll #10: Seddeldesign – Tromsø
> Streaming av Designdagen, DogA. En av våre medlemsbedrifter vant Merket for God design prisen – Tromsø
> Påfyll #11: Sykkeldesign - Harstad
> Innlegg, Hvorfor design?: F&O høst konferanse – Tromsø
> Innlegg: Design som innovasjonsverktøy for oljenæringen,
konferanse Surstoff - Hammerfest
> Morrakaffe #4: Produktdesign fra idé til
Red Dot designpris – Tromsø
> Påfyll #12: Produktdesign, skidesign – Tromsø

Samarbeid med regionale
bransjeforeninger og
nasjonale faginstitusjoner
NODA sin faggruppe består av design- og
arkitekturforeninger i nord. Flere lag og
foreninger har vist interesse for samarbeid
utover å delta i faggruppen. Vi går derfor i gang
med samarbeid på flere fellesarenaer.
> Filmkveld i regi av Grafill i NODAs lokaler. To ganger.
> Julefest med Nord-Norges Arkitektforening (NAF) og
Bolig- og Byplan forening (BOBY)
> Norske Arkitekters Landsforbunds magasinet, Arkitekt
Nytt var på besøk i Tromsø for å skrive om byen – NODA ble
valgt som samarbeidspartner/vert.
> Norsk Design- og Arkitektursenteret (DogA) inviterte
NODAs daglig leder til Oslo for å gi innspill til deres arbeid i
forbindelse med innsiktsprosessen DogA er inn i.

>> Morrakaffe: Visuell kommunikasjon – Fotograf: NODA

Database og
medlemsrekruttering

Synliggjøring og
mediaoppmerksomhet:

NODA skal være et attraktivt nettverk og en arena for målgrupper innenfor design og arkitektur
samt bidra til økt kunnskap, samarbeid, inspirasjon og kreativitet knyttet til design og arkitektur
i Nord-Norge.

Det er viktig for NODA i denne startfasen å være
synlig i forskjellige arenaer og medier. Daglig
leder har deltatt på konferanser og seminarer,
både som publikum og som foredragsholder.
Det har blitt skrevet innlegg i aviser og magasiner. NODAs daglig leder, faggruppen og kursholdere har også vært intervjuet i media i forbindelse med de arrangementene vi har arrangert.

Rekrutteringsarbeidet er en kontinuerlig
oppgave med det det innebærer av møter,
presentasjoner og medlemsaktiviteter. NODA
har i løpet av sitt aller første år rekruttert
hele 83 medlemsbedrifter. Til sammen utgjør
medlemsbedriftene og støttemedlem 607
enkeltmedlemmer.
Et viktig verktøy for medlemmene i NODA er en
database under utvikling. Databasen har som
mål å vise til design- og arkitekturkompetanse
som finnes i landsdelen. Utarbeidelsen av denne
databasen har vært et viktig satsningsområde
for NODA. Vi har fått inn over 60 design- og
arkitekturbedrifter, men den er ikke komplett
ennå. Databasen skal kunne brukes av medlemmer og andre for å hente informasjon om hvor
kompetansen befinner seg i landsdelen. Tanken
bak er å bidra til økt bruk av lokal kompetanse
hos private og offentlig bestillere.
Konkrete aktiviteter i forbindelse med databasen og medlemsrekrutering i år har vært:
> Design og utvikling av database med Tank Design
Tromsø
> Medlemsrekruttering på telefon, mail og andre
arenaer
> Oppdatering av database
> Publisering av månedlig nyhetsbrev

Kronikker, omtaler og intervjuer i aviser
og magasiner:
> Intervju i iTromsø – ”Vil selge lokaldesign” nov. 2014
> Intervju i arkitektnytt – ”Arktisktektur” jan. 2015
> Kronikk i Nordlys: ”Fremtiden ligger på tegnebrettet” feb.
2015
> Avisintervju og videointervju om UKM-workshop i avisen
iTromsø – ”Redesignet gamle leker” feb. 2015
> Intervju i Regionalnytt – ”Veiviser til design og arkitektur”
mai 2015
> Intervju i iTromsø om bakgårdsfesten – ”Bakgårdsfest, en
kjempe suksess” jun. 2015
> Omtale av NODA i Arkitektnytt – Hvor går Tromsø” jul.
2015
> Intervju i iTromsø om bakgårdsfesten – ”Vil bruke byens
bakgårder” jun. 2015
> Intervju i NRK-radio om bakgårdsfesten jun. 2015
> Intervju i Harstad Tidende om sykkeldesignworkshop og
Påfyll ”med fokus på design” aug. 2015
> Intervju om sommerkurset i avisen iTromsø ”Her lærer
barn plakatdesign” aug. 2015
> Intervju om plakatutstilling i Nordlys ”Fyller tomt Vinmonopol-lokale med PLAKAT-AUKSJON” okt. 2015
> Intervju om arkitekturpris i iTromsø ”Skapte suksess med
arkitekturidé” okt. 2015
> Intervju om arkitekturpris i Arkitektnytt-nett «NODA
tildelt Arkitekturpris” okt. 2015
> Intervju i D2 magasinet - ikke publisert ennå
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NODA – VINNER AV NORDNORSK
ARKITEKTURPRIS 2015
NODA mottok årets nordnorsk arkitekturpris 29. oktober 2015.
Nordnorsk arkitekturpris deles ut årlig til prosjekter med
spesiell referanse til, og av betydning for nordnorsk historie,
kultur og omgivelser.

Driftsavtaler

Organisasjon

Domeneshop leverer plattformen:
no-da.no
Regnskapsfører: Fortuna Regnskap
Leie av kontorlokaler: Profio As
Faktureringsprogram: Tripletex
Forsikringsavtale: Yrkeskadeforsikring,
pensjonsforsikring, Sparebank 1 NordNorge
Bank: Sparebank 1 Nord-Norge

Michele Renee Widerøe er ansatt som
daglig leder i 50% stilling
Tine Schjønhaug Larsen har vært praktikant i perioden mars-desember
Marianne Johnsen har vært praktikant i
perioden september-oktober

I en landsdel der folk bor spredt, men med stor grad
av felles identitet, fremsto design- og arkitekturfagene i nord som utydelig og lite samlet. Her så man
et potensiale for å knytte nettverk og samarbeide
på tvers av landsdelen. Å samle de mange aktører
krever både en klar agenda, godt diplomati og et
overskudd til å drive prosjekter fremover. NODA
har ønsket å vise at design- og arkitekturfeltet er
stort og utgjør en viktig rolle i samfunnsbyggingen
i nord. Det er i stor grad takket være Michele Widerøes utrettelige arbeid at NODA for ett år siden
offisielt ble stiftet. Før dette har NODA vært et prosjekt drevet på ideell basis i siden 2012, og flere små
prosjekter har blitt gjennomført og nyheter har blitt
formidlet via en egen blogg. Et bevis på at NODA
har en viktig rolle å spille ble tydelig når NODA ble
dannet, og bedrifter og fagfolk fra hele Nord-Norge
rasktmeldte seg inn. NODA samler i dag et økende
antall bedrifter og enkeltpersoner fra hele landsdelen. Etter flere års utrettelig arbeid, på ideell basis,
er NODA blitt de kreative yrkenes samlingspunkt i
nord. Vi håper denne prisen vil gi ytterligere vind i
seilene for en organisasjon som setter nordnorsk design og arkitektur på kartet.”

Rammevilkår
Økonomien i NODA har i 2015 vært basert på prosjektstøtte, sponsorinntekter fra private samarbeidspartnere og medlemskontingenter. NODA har fått prosjektstøtte fra
Innovasjon Norge, Sparebank 1 NN-Kulturnæringsstiftelsen og Tromsø Kommune. Vi
arbeider med å øke bevisstheten om den jobben NODA gjør med sikte på å oppnå en
bærekraftig økonomi.
>> Nordnorsk Arkitekturpris -Fotograf: Kristina Schröder

Juryens begrunnelser
“Årets prisvinner er et prosjekt som setter fokus
på nåtidens utfordringer og fremtidens muligheter.
Som samler krefter med et mål om å sammen kunne
nå lengre enn man gjør alene. Årets pris tildeles et
prosjekt som har mange bidragsytere. Og hvis eksistens avhenger av nettopp dét; å bygge nettverk og
operere som et knutepunkt. Prosjektet eksisterer i
krysningen mellom mennesker, design og arkitektur.
Nordnorsk arkitekturpris 2015 går til NODA, Nordnorsk Design- og Arkitektursenter. Ideen om NODA
startet med en tanke om å samle de kreative yrkene,
design og arkitektur i Nord-Norge.

Denne prisen forteller hvor betydningsfull NODA er
for fagmiljøet, og hvor viktig NODA er for å samle og
fronte disse fagene i vår langstrakte landsdel. Prisen
er også et uttrykk for at fagmiljøet ser hvor mye vi
har fått utrettet dette første året til NODA og at vår
innsats settes pris på (bokstavelig talt). Men, prisen
forplikter også. Den uttrykker forventinger om hva
NODA skal være i årene som kommer og at NODA
skal vokse seg sterk og livskraftig. I det lange løp kan
ikke Michele greie dette aleine. Alle vi andre, i styret
og i faggruppa, har en viktig jobb med å styrke og
forme NODA i tiden fremover.
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OG NO´DA?

TAKK

Det er tid for et lite tilbakeblikk på det fantastiske året NODA har hatt.
Året har vært innholdsrikt med mange aktiviteter rundt om i landsdelen,
fra Vadsø i nord, til Mo i Rana i sør.

”Vil du gå fort, går du alene
Vil du gå langt, går du i lag med andre”

Medlemstallet vårt har økt jevnt og trutt gjennom hele året, og vi teller nå 83 medlemsbedrifter innenfor
design- og arkitektur – dette utgjør til sammen 618 mennesker! Alle de aktive medlemmene har vi samlet i den nye databasen vår som gjør det enkelt å søke opp kompetansen som finnes innen design- og
arkitektur her i nord.
Gjennom arrangementene “Påfyll” og “Morrakaffe” har bransjen og folk forøvrig fått faglig påfyll om
temaene lys-, seddel-, sykkel- og grafisk design, i tillegg til innlegg om stedsutvikling gjennom arkitektur
og miljøbevisst turisme og om bibliotekrom i Troms. Vi har holdt flere design- og arkitektur workshops
spesielt for barn og ungdom, i egen regi, eller gjennom Ungdommens kulturmønstring og Den Kulturelle
Skolesekken. En annen viktig workshop vi bidro til i høst hadde tema stedsutvikling i Strømsnes i Valnesfjord. Der engasjerte vi innbyggerne, utbyggere og planmyndigheter i utviklingen av bygdesentrumet.
Bakgårdsfesten i sommer og “Industrisafari”, som begge trakk mange folk, er gode eksempel på at vi
ønsker å nå ut til alle, samtidig som del faglige forankringen er viktig.
For å formidle viktigheten av design og arkitektur ut til landsdelen har vi vært aktive gjennom å holde innlegg i ulike forum. Vi kan blant annet nevne Stedsutvikling i Nord konferansen i Tromsø og kulturnæringskonferansen “Surstoff” i Hammerfest. Under “Den store kulturdebatten” i Tromsø, i forkant av
kommunevalget gjorde vi oss synlige for de politiske partiene i Tromsø. Der tok vi opp problemet med at
verken design eller arkitektur, per i dag, står oppført i kulturplanene til kommuner og fylkeskommuner
her i nord. Dette er noe vi ønsker å jobbe med å endre, gjennom å fortsette med formidlingen av designog arkitektur i landsdelen.
Sammen med faggruppen vår, som fungerer som et faglig rådgivningsorgan og er en uvurderlig ressurs
for oss, ønsker vi å fortsette med å levere aktiviteter med et sterkt faglig innhold i tiden som kommer.

Hva fungerte hva kan forbedres
> På det meste har NODA hatt 200 deltakere på aktiviteter. Vi er fornøyde med hvordan vi har klart å nå
bredt ut. Det optimale eller ønskelig ville vært å ansette en kommunikasjonsrådgiver/markedsføringsansvarlig som kan hjelpe oss med å nå enda bredere.
> På grunn av økningen av aktivitetene som planlegges i de kommende årene er det behov for flere
ansatte i NODA. I år har vi fått hjelp av tre praktikanter, to fra UIT, (Handelshøyskolen og Medie og dokumentasjonsvitenskap), og en ny utdannet grafisk designer. Alle tre har hatt betydelig arbeide.
> Til neste år ønsker vi å nå bredere ut i landsdelen. NODA har medlemmer i alle de tre nordligste fylkene
og vi ønsker å invitere også Nordland og Finnmark fylkeskommune til samarbeid.

NODA ønsker å takke alle som har
bidratt til å sette design og arkitektur på
dagsorden.
Vi takker årets foredragsholdere, workshopsholdere og moderatorer på våre
arrangementene som har levert på høyt
faglig nivå.
Vi takker også NODAs frivillige og praktikanter som har vært med å bidra på
våre arrangementene.
Viktigste av alt er medlemmene våre.
Takk til alle medlemmer for den tillit
dere viser og at dere bidrar med innspill
på hvordan NODA kan være en enda
bedre organisasjon for sine medlemmer.
Takker også for deltakelse og engasjement.
		
Stor takk retter vi de som har gitt økonomisk støtte i form av tilskudd eller
sponsoring.

Viktige samarbeidspartnere i år har vært
Nordlands Fylkeskommune i fbm Påfyll
arrangement i Mo i Rana, Tromsø Kommune “Kultur og idrett” med UKM samarbeid, Tromsø Kommune Byutvikling
med prosjektet “Hvor Går Tromsø”,
Galleri Nord-Norge for arrangementene
i Harstad. Hålogaland Teater for arkitekturkvelden. Valnesfjord nærmiljøutvalg for stedsutviklings workshop på
Strømsnes. Røde Kors for arbeide rundt
plakatutstillingen.
Til slutt vil vi takke de som har nominert
oss til Nordnorsk arkitekturpris og juryen som hentet oss fram som vinneren!
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REGNSKAP

Balanse pr. 31.12.2015
EIENDELER

Resultatregnskap

Note

31.12.2015

31.12.2014

25 189

0

262 206

0

287 395

0

236 905

0

SUM OMLØPSMIDLER

524 300

0

SUM EIENDELER

524 300

0

505 464

0

SUM OPPTJENT EGENKAPITAL

505 464

0

SUM EGENKAPITAL

505 464

0

6 730

0

OMLØPSMIDLER

Organisasjonsnr. 814589242

FORDRINGER
KUNDEFORDRINGER
ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER
Note

2015

2014

BANKINNSKUDD, KONTANTER O.L.

DRIFTSINNTEKTER
ANNEN DRIFTSINNTEKT
> 3190 Refunderbare utlegg for kjøpers

10 085

0

> 3420 tilskudd fra SNN Sparebankstift

210 000

0

> 3441 Tilskudd Innovasjon Norge

82 000

0

> 3442 Tilskudd Tromsø Kommune

100 000

0

> 3443 Tilskudd fra Troms Fylkeskommun

249 500

0

> 3449 Tilskudd andre

95 500

0

> 3500 Sponsormidler

58 150

0

> 3600 Medlemskap

142 017

0

> 3700 Honorarinntekter

68 000

0

10 350

0

1 025 602

0

> 3950 Billettinntekter
SUM ANNEN DRIFTSINNTEKT
SUM DRIFTSINNTEKTER

1 025 602

0

3

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
OPPTJENT EGENKAPITAL
2

ANNEN EGENKAPITAL

GJELD
KORTSIKTIG GJELD
SKYLDIG OFFENTLIGE AVGIFTER
ANNEN KORTSIKTIG GJELD

12 106

0

SUM KORTSIKTIG GJELD

18 837

0

18 837

0

524 300

0

SUM GJELD

DRIFTSKOSTNADER
> Lønnskostnad

SUM FORDRINGER

1

121 277

0

> Annen driftskostnad

398 798

0

SUM DRIFTSKOSTNADER

520 075

0

DRIFTSRESULTAT

505 527

0

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

Tromsø, 12, januar/ 2016

FINANSINNTEKTER
ANNEN RENTEINNTEKT

61

0

SUM FINANSINNTEKTER

61

0

FINANSKOSTNADER
ANNEN RENTEKOSTNAD
SUM FINANSKOSTNADER
NETTO FINANSPOSTER

ORDINÆRT RES. FØR SKATTEKOSTNAD
SKATTEKOSTNAD PÅ ORDINÆRT RESULTAT

124

0

124

0

(63)

0

505 464

0

0

0

ORDINÆRT RESULTAT

505 464

0

ÅRSRESULTAT

505 464

0

OVERF. OG DISPONERINGER
OVERFØRINGER ANNEN EGENKAPITAL
SUM OVERF. OG DISP.

2

505 464

0

505 464

0

Hilde Sjurelv

Beate Marie Nèmeth

Styrets leder

Nestleder

Nina Katrine Prebensen
Styremedlem

Rita Merethe Lindvall
Styremedlem

Stine Meier Didriksen
Styremedlem

Arne Oscar Holm
Styremedlem
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NOTER
Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små
foretak.

Årsrapport 2015

NOTER
Note 1 - LØNN GODTGJØRELSER
I år

I fjor

109 900

0

> ARBEIDSGIVERAVGIFT

9 875

0

> ANDRE LØNNSRELATERTE YTELSER

1 502

0

121 277

0

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret
SPESIFIKASJONER AV LØNNSKOSTNADER
> LØNN

Omløpsmidler og kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett
år etter siste dag i regnskapsåret, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi (Laveste verdis
prinsipp).
Anleggsmidler og langsiktig gjeld
Anleggsmidler omfatter eiendeler bestemt til varig eie og bruk for virksomheten. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost. Varige driftsmidler føres opp i balansen og avskrives
over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Varige driftsmidler nedskrives til virkelig
verdi ved verdifall som forventes ikke å være av forbigående art. Nedskrivinger blir reversert
når grunnlaget for nedskrivingen ikke lenger finnes å være til stede.
Inntektsføring
Inntektsføring av tjenester skjer i takt med utførelsen. Andelen av salgsinntekter som knytter
seg til fremtidige serviceytelser, balanseføres som uopptjent inntekt ved salget og inntektsføres deretter i takt med levering av ytelsene.
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
Selskapet er ikke skattepliktig.

> SUM
YTELSER TIL LEDENDE PERSONER OG REVISOR
> DAGLIG LEDER
Det er ikke utbetalt pensjonsytelser eller andre ytelser enn lønn til daglig leder og styremedlemer.
Selskapet er ikke revisjonspliktig, og har heller ikke utbetalt revisjonshonorar i regnskasåret

113 775

NOTE 2 - ØVERFØRINGER ANNEN EGENKAPITAL
Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret
AKSJEKAPITAL/SELSKAPSKAPITAL

SUM EGENKAPITAL

ANNEN EGENKAPITAL

0

0

0

> TILFØRT FRA ÅRSRESULTAT

0

505 464

505 464

> PR 31.12

0

505 464

505 464

> PR 1.1.

NOTE 3 - BUNDNE BANKINNSKUDD
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.13 i år kr 5 773 og utgjørde pr 31.12. i fjor kr 0.
Skyldig skattetrekk utgjør kr 5 773 pr. 31.12.2015

NOTE 4 - ANDRE KORTSIKTIGE FORDRINGER
Posten andre kortsiktige fordringer gjelder hovedsaklig tilskudd som blir utbetalt primo 2016.

