
Balanserapport 31.12.202001.01.2020 til 

Kontonr Konto
Inngående
01.01.2020 Endring

Utgående
31.12.2020

1920 Kortkonto HAF (20000706303) 461 425,89 8 064,66 469 490,55

1920 HAF sekundærkonto (20006175075) 80 222,20 367,58 80 589,78

2050 Annen egenkapital -541 648,09 -8 432,24 -550 080,33

Sum egenkapital (2000-2099) -541 648,09 -8 432,24 -550 080,33

Sum gjeld (2100-2999) 0,00 0,00 0,00

Udisponert resultat 0,00 0,00 0,00
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Hedmark og Oppland Arkitektforening
 01.01.2020 - 31.12.2020Resultatregnskap for perioden 

Driftsinntekter Denne perioden Forrige periode Endring

3900 Annen driftsrelatert inntekt 18 553,00 0,00 18 553,00 -

Sum driftsinntekter 18 553,00 0,00 18 553,00 -

Driftskostnader Denne perioden Forrige periode Endring

6553 Programvare årlig vedlikehold -1 560,00 0,00 -1 560,00 -

6701 Revisjonshonorar -7 125,00 0,00 -7 125,00 -

6800 Kontorrekvisita -899,00 0,00 -899,00 -

6860 Møte, kurs, oppdatering o.l. -314,00 0,00 -314,00 -

7770 Bank- og kortgebyr -697,50 0,00 -697,50 -

Sum driftskostnader -10 595,50 0,00 -10 595,50 -

Driftsresultat Denne perioden Forrige periode Endring

Sum driftsresultat 7 957,50 0,00 7 957,50 -

Finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster Denne perioden Forrige periode Endring

8051 Renteinntekt bankinnskudd 474,74 0,00 474,74 -

Sum finansinntekt og finanskostnad, ekstraordinære poster 474,74 0,00 474,74 -

Resultat Denne perioden Forrige periode Endring

Sum resultat 8 432,24 0,00 8 432,24 -
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Regnskapet for Hedmark og Oppland Arkitektforening 2020 

Regnskapet revidert 26.03.2021 

Årsoppgave og transaksjoner kontrollert. Ingen feil funnet. 

Regnskapet anbefales godkjent. 

Vedlegg 1 - Balanserapport, resultat, revissorrapport og innstilling
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Saksinnstilling:  
Regnskap og balanse 
Regnskapet bærer preg av at korona-pandemien har ført til lav aktivitet i HAF i 2020. HAF har i løpet 
av året blitt registrert i Brreg og opprettet nye konto med bedriftsprofil i DNB. Styret har valgt å ta i 
bruk regnskapsprogrammet Fiken. Dette kan virke som en uhensiktsmessig stor utgift sett opp mot 
aktivitetsnivået i 2020, men styret mener at dette systemet gjør oppgaven som kasserer enklest 
mulig og rigger organisasjonen best for økt aktivitet. Videre ble det tidlig i året satt opp avtale med 
autorisert revisor for revisjon av regnskapet. Ved nærmere undersøkelse ble det klart at det ikke er 
et krav med autorisert revisor for ideelle organisasjoner med så lav omsetning. Avtalen ble sagt opp, 
dessverre ikke uten kostnad, men riktig med tanke på videre drift.  

Regnskapet viser samlede driftsinntekter på 18553,00 kr (utelukkende overføringer av 
medlemskontigent gjennom NAL) og et positivt resultat på 8432,24kr. Balansen viser en egenkapital 
på 550 080,33kr ved utgangen av året.  

Atle Berg (valgt til å revidere regnskapet ved forrige generalforsamling) har kontrollert og gitt sin 
tilslutning til at regnskapet blir godkjent.   
Styret anbefaler at generalforsamlingen godkjenner regnskap og balanse for 2020.  

Budsjett 
Med utgangspunkt i den økonomiske situasjonen til organisasjonen og manglende erfaring for driften 
i et år med normal aktivitet, mener styret at driften kan forsvares uten et oppsatt budsjett. 
Hovedoppgaven bør være å skape mer aktivitet og at hver aktivitet har en fornuftig pengebruk. 
Styret anbefaler at generalforsamlingen godkjenner at det ikke utformes et eget budsjett for 2021. 
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OFFENTLIG KUNST HEDMARK (OK Hedmark) 

MANDAT OG ARBEIDSOPPGAVER 

FORMÅL 

Kunstbanken Hedmark Kunstsenter er et regionalt kompetansesenter for 

offentlig kunst i Innlandet og har i styremøte 23.mars 2021opprettet Offentlig 

Kunst Hedmark (OK Hedmark) som er et rådgivende organ for offentlige 

kunstprosjekter. OK Hedmark erstatter det tidligere Regionalt samarbeidsutvalg 

for utsmykking.  

OK Hedmark skal arbeide for at innbyggerne har tilgang på profesjonell kunst 

gjennom offentlige kunstprosjekter. 

OK Hedmark arbeider med utgangspunkt i Kunstbankens strategi og 

handlingsplaner. OK Hedmark skal komme med innspill til disse. 

OK Hedmark samarbeider med tilsvarende organ i Oppland Kunstsenter 

(OKIOR). OK Hedmark og OKIOR arbeider i hvert sitt geografiske området 

som samsvarer med de tidligere fylkene Hedmark og Oppland.  

SAMMENSETTING 

• Fagansatt med ansvar for offentlig kunst i Kunstbanken er leder og sekretær

• 1 repr BKH

• 1 repr NKI

• 1 arkitekt ev. frittstående

Fagorganisasjonene velger selv sin representanter med personlig vara. 

Arkitekten/den frittstående representanten med vara velges av styret i 

Kunstbanken etter forslag fra OK Hedmark. 

OK Hedmark velger selv nestleder blant kunstnerrepresentantene. 

Ved stemmelikhet har leder dobbeltstemme. 

Det føres protokoll fra møtene.  

Medlemmene oppnevnes for perioder på 2 år med mulighet til forlengelse. 

Nestledervervet honoreres og møtegodtgjørelse følger Kunstbankens vedtatte 

satser. 

Vedlegg Orientering 2 - Skriv stillingsbeskrivelse O K Hedmark
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ARBEIDSOPPGAVER 

OK Hedmark gir råd og veiledning til byggherrer/oppdragsgivere, kunstnere og 

kunstkonsulenter/ kunstfaglige prosjektledere. 

For oppdragsgivere: 

 Bistå kommuner og fylkeskommunen ved utarbeidelse av retningslinjer

for kunst i offentlige rom

 Bistå offentlige og private byggherrer ved initiering av kunstprosjekter i

offentlige rom

 Gi råd i oppstartsfasen og under prosessen

 Utlyse oppdrag til kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder og anbefale

aktuelle kandidater

 Kvalitetssikre kunstplaner

 Formidle ferdigstilte kunstprosjekter

 Arkivere dokumentasjon av ferdigstilte kunstprosjekter

For kunstnere og kunstkonsulenter: 

 Sørge for at vedtatte retningslinjer i kommunene/fylkeskommunen blir

fulgt

 Formidle oppdrag til kunstkonsulenter/ kunstfaglig

prosjektledere/kunstnere

 Gi råd i prosessen

 Formidle ferdigstilte kunstprosjekter

 Arrangere og delta i debatt og meningsutveksling

 Kompetanseheving for kunstkonsulenter/kunstfaglige prosjektleder

 Arkivere dokumentasjon av ferdigstilte kunstprosjekter

Medlemmer av OK Hedmark kan ikke utnevne seg selv som konsulent, men kan 

samlet fungere som konsulentinstans.  

Medlemmer av OK Hedmark kan ta konsulentoppdrag i tidligere Oppland og 

vice versa. Medlemmer av OK Hedmark kan tildeles kunstoppdrag fra 

konsulenter i tidligere Oppland og vice versa.  

OK Hedmark tilbyr gratis oppstartsmøte. Deretter faktureres det med KOROs 

timesatser. Rådgiving til konsulenter/kuratorer og kunstnere er unntatt 

fakturering. 

Vedlegg Orientering 2 - Skriv stillingsbeskrivelse O K Hedmark
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