Forum for Human Factors in Control
Regnskap driftsåret 2005 - Utarbeidet: 16/2-2006 og godkjent av
referansegruppen
Inntekter
Medlemsavgift:

kr 200.000

I 2005 har Forum for Human Factors in Control
Systems hatt følgende medlemmer: Norsk Hydro,
Statoil ASA, ENI Norge, IFE, Human Factor Solutions,
Sense Intellifield, Scandpower, SINTEF.
Hvert medlem har betalt kr 25.000 i årsavgift.

Aktiviteter/utgifter
Medlemsmøter (Overskredet med 15.000)

kr 115.000

I løpet av 2005 har det vært avholdt to medlemsmøter i
Trondheim, et vårmøte arrangert på Britannia Hotell (kr 40.000) og et
høstmøte arrangert på NTNU (kr 75.000).
Utviklingsoppgaver

kr 100.000

I løpet av 2005 har forumet opprettet eget WEB sted
og opprettet nye ePost adresser (kr 5.000)
Videre har forumet utviklet en norsk versjon av CRIOP
sjekklisten. Arbeidet innbefattet oversettelse og validering
av denne (kr 70.000). Videre ble CRIOP gjennomgått,
forenklet og tilrettelagt for utlegging på WEB (kr 25.000).
Administrasjon og reisevirksomhet

kr 112.655

SINTEF har deltatt på møter i brukerforum, vært sekretariat i forbindelse med
HFC forum. Håndtert spørsmål fra nye medlemmer. Distribuert nye versjoner
av CRIOP rapporten etc. Posten dekker reiser og timeinnsats. (Timekostnad
følger satser fra forskningsrådet (Kr 560, 630, 720, 930).

Resultat
Underskudd
kr 127.655
Forum for Human Factors in Control systems har for driftsåret
2005 et samlet underskudd på kr 127. 655 som SINTEF har dekket inn.
En samlet regnskapsoversikt følger nedenfor.

1

Inntekter kr

Utgifter kr

Inntekter/medlemsavgift
Årsavgift fra 8 medlemmer à kr 25.000

200.000

Aktiviteter/Utgifter
Medlemsmøte Britannia hotell 27/4 -28/4
- Middag/Møterom
- Kostnader foredragsholder
- Administrasjon av møtet og opptrykk og utsendelse
av materialet (inklusive arbeidsinnsats)

16.000
11.000
13.000

Medlemsmøte NTNU 26/10-27/10
- Middag/Møterom/UKE billetter
- Kostnader foredragsholder
- Administrasjon av møtet og opptrykk og utsendelse
av materialet (inklusive arbeidsinnsats)

30.000
30.000
15.000

Utviklingsoppgaver
- Norsk versjon av CRIOP sjekklisten (utvikling,
oversetting og validering)
- Forenkling og gjennomgang av CRIOP. Utlegging
av WEB
- Opprettelse av nye ePost adresser og WEB sted
Involvering av IKT Driftssenter

70.000
25.000
5.000

112.655

Administrasjon og reisevirksomhet
SINTEF har deltatt på møter i brukerforum, vært
sekretariat i forbindelse med HFC forum. Håndtert
spørsmål fra nye medlemmer. Distribuert nye
versjoner av CRIOP rapporten etc. Posten dekker
reiser og timeinnsats. (Timekostnad følger satser fra
forskningsrådet (Hhv Kr 560, 630, 720, 930).
Underskudd
Totalt

-127.655
200.000

200.000
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