
Årsmøtereferat FBI 2010. 
Avholdt 30.6.2010. 

 

Til stede: Robert Johansson, Philippe Bracket, Torun Sørbekk (vara for Nan Karlsson), Ba Gjølstad, 
Martin Viktil. 

Innkallingen ble godkjent. 

 

Gjennomgang av årsmeldingen.  
Økonomien for 2009 er ikke så god som regnskapet tilsier. NR betaler for to år om gangen, slik at sett 
over to år er det et underskudd på ca 12KNOK i 2009. I realiteten er det i år vi får dårligere råd siden 
instituttbidragene blir lavere. 

NEMKO vurderte å melde seg inn i FBI, men det ble ikke fulgt opp. Dette må det tas tak i til høsten. 
Andre potensielle medlemsinstitutter er NIBR som er aktive i orienteringsgruppen.  
Kontaktperson er Rolf Barlindhaug. GSK er en annen kandidat. 

Aktiviteten i FBIs grupper er god. Noen av gruppene mangler oppmann, og der er det ingen aktivitet. 

Regnskapet ble gjennomgått. 
Det viser et overskudd på 4,4KNOK mot budsjett 3,6KNOK. Norsk Regnesentral betalte i 2009 for 
både 2009 og 2010, og vi vil derfor ikke motta bidrag i 2010. 

Regnskapet ble godkjent. 

For 2010 er det budsjettert med et underskudd på 5,5KNOK. 
Siden bidragene fra instituttene ikke dekker driften, må deltakerne bidra med egenandel. For golf og 
tennis er dette løst ved at deltakerne selv betaler, og får refundert ca halvparten ved årets slutt. 
Dette kan også være en aktuell måte for andre grupper. 

For grupper der det er leie av hall og dommer, sendes faktura til FBI, og da er det vanskelig å inndrive 
egenandel. Et forslag er å sende ut anmodninger pr epost. Erfaringsvis er det ikke alle som tar dette 
til følge. 

Budsjettet ble godkjent. 

Valg 
Det ble ikke avholdt valg i år. Styret fortsetter uforandret til nest år, bortsett fra Ba Gjølstad som 
trapper ned til pensjonen. Vi takker henne for det arbeidet hun har bidratt med. 



 

Vi har mottatt skriv fra NIF om at vi kan søke om MOMS-refusjon. Robert ser gjennom bilagene for å 
finne ut om hvor mye det kan dreie seg om. Fristen er 15. juli. 

 

Møtet ble hevet. 

 

Martin Viktil 
Referent 


	Gjennomgang av årsmeldingen.
	Regnskapet ble gjennomgått.
	For 2010 er det budsjettert med et underskudd på 5,5KNOK.

	Valg

