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Vedlegg 2 til Årsregnskap 2022 3 

 4 

 5 
Bakgrunn for saken 6 
I innkallingen til det ekstraordinære landsmøtet ble det satt opp at årsregnskap 2022 skulle 7 
behandles.  8 
 9 
Se vedlegg tilhørende saken:  10 

• Årsregnskap 2022 (signert versjon ettersendes)  11 
• Revidert budsjett 2022 12 
• Revisors beretning (ettersendes)  13 

 14 
Saksutredning 15 
Årsregnskapet for 2022 er blitt revisorgodkjent og godkjent av styret i Folkeaksjonen.  16 
Folkeaksjonen gikk i 2022 med et overskudd på 602.094 kr. I det reviderte budsjettet var det 17 
budsjettert med 59.850 kr i overskudd, så regnskapet viser 542.244 kr mer enn planlagt. Ved 18 
utgangen av 2022 har Folkeaksjonen en egenkapital på 5.409.685 kr.  19 
 20 
Regnskapet viser at Folkeaksjonen fikk inn 2.930.513 kr i inntekter. I det reviderte budsjettet 21 
var det budsjettert med 3.011.850 kr i inntekter. Folkeaksjonen fikk betraktelig mindre 22 
inntekter knyttet til medlemskontingent, noe som trolig skyldes at det ikke ble prioritert mye 23 
ressurser til kontingentinnkreving etter landsmøtet 2022 vedtok avvikling av organisasjonen.  24 
 25 
I det reviderte budsjettet for 2022 var det lagt opp til utgifter på 2.952.000 kr, mens 26 
regnskapet viser at de faktiske utgiftene endte på 2.328.419 kr i 2022. Deler av dette skyldes 27 
noe mindre lønnskostnader, på bakgrunn av at vi ikke har hatt lønnsuker eller ekstra arbeid i 28 
sommeren. Noe av dette er mindre varekostnader, som forklares i note 2.  29 
 30 
Videre har det vært et lavere aktivitetsnivå i 2022, og mesteparten av ressursene siste halvår 31 
i 2022 har gått til en planlegging av historieformidling i 2023.  32 
 33 
I note 2  fremkommer det at varelageret til Folkeaksjonen er på 0 kr. Dette skyldes en 34 
utvikling i varelageret over tid, og at det kan se ut som at det kan bli vanskelig å få solgt ut alt 35 
av varer. På bakgrunn av en anbefaling fra revisor blir det derfor nedskrevet til 0 kr i 36 
årsregnskapet.  37 
 38 
Note 6 i regnskapet viser at Folkeaksjonen i 2022 har forpliktet seg til å utbetale 508.000 39 
kroner til to bokprosjekter. Dette er penger som ikke ble brukt i 2022, men som nevnes i 40 
regnskapet fordi det er en økonomisk forpliktelse for 2023. 41 
 42 
 43 

Forslag til vedtak: 44 

Årsregnskapet for 2022 godkjennes. 45 


