
Kommentarer til regnskapet 2019 i forhold til budsjett: 
 
 
3200 ANSVARSFORSIKRING: 
Færre enn antatt ønsket ansvarsforsikring. 
 
3210 TIDSSKRIFTET DEQI: 
Færre abonnenter og færre annonseinntekter enn antatt. 
 
3220 MEDLEMSKONTINGENT: 
Færre medlemmer enn antatt. 
 
3240 KURSINNTEKTER: 
Deler av inntektene fra kurs med Mike Cummings i januar 2020. 
 
3999 BRUK AV AVSATT FOND I 2018: 
Kr. 230 000,- som ble avsatt fra overskuddet i 2018, ble ikke brukt i 2019. Les mer om 
hvorfor i årsrapporten 2019, under punktet; Økonomi. 
 
3230 INNTEKTER: 
Salg av møbler. 
 
4010 TIDSSKRIFTET DEQI: 
Det er blitt budsjettert med for lite i denne posten (mye pga at regnskapet for 2018 ikke var 
periodisert (korrektur fra 2017)).  
Hver utgave koster Akupunkturforeningen følgende:  
Redaktør kr 26500,-, layout kr 28 906,25 og trykking kr. 18 650,- for 650 eksemplarer (1. 
utgave). 2. utgave av deQi reduserte vi opplaget til 550 (pga færre abonnenter og 
medlemmer), slik at kostnaden for trykking var på kr 17 619,-.  
Dette vil si at hver utgave av deQi på 550 eksemplarer koster kr 73 025,25. I tillegg kommer 
porto, honorarer for pakking av deQi og honorarer for artikkelskriving.  
 
4040 KURSUTGIFTER: 
Kostnader for kurs med Mike Cummings i januar 2020. Flere kostnader for reise etc. vil ligge i 
regnskapet for 2020. 
 
5000 LØNN TIL ANSATTE og 5010 TIMELØNN: 
Foreningen brukte kr 101 691,- mindre i lønn til ansatte/styret enn budsjettert. Les mer i 
årsrapporten 2019 under punktet; Økonomi. 
 
5880 PÅLØPNE FERIEPENGER: 
Ligger lavere enn budsjettert pga mindre lønn enn budsjettert. 
 
5330 STYREHONORAR: 
Brukte kr 35 600,- mindre enn budsjettert pga korte, effektive styremøter, og ett avlyst 
styremøte pga arbeid med autorisasjonssøknaden. 



5332 ORGANISASJONSBYGGING: 
Brukte noe mer enn budsjettert pga flytting i nye kontorer. 
 
5440 ARBEIDSGIVERAVGIFT og 5405 ARBEIDSGIVERAVGIFT AV FERIEPENGER: 
Mindre enn budsjettert pga mindre lønn til ansatte. 
 
5430 REFUNDERT OTP: 
Fikk igjen for mye betalt pensjonsforsikring for tidligere generalsekretær. 
 
5800 REFUNDERTE SYKEPENGER: 
Siste refunderte sykepenger for tidligere generalsekretær. 
 
5920 YRKESSKADEFORSIKRING: 
Feilført totalsum på denne posten i tidligere regnskap (den ble ført i en annen post). Kr 
7849,- er riktig beløp, slik det ble ført i regnskapet for 2019. Derfor feil i forhold til budsjett. 
 
6390 HUSLEIE/FELLESKOSTNADER og 6360 RENGJØRING: 
Fikk forhandlet en rimelig leieavtale ved flytting og klarte å holde kostnadene under det som 
det ble budsjettert med. Må påberegne oss noe høyere husleie etter ett år (juli 2020), men 
leien er inkludert strøm, rengjøring og internett. 
 
6550 KONSULENTTJENESTER: 
Kostnader i forbindelse med flytting. 
 
6550 HONORAR HJEMMESIDE og 6553 PROGRAMVARE ÅRLIG VEDLIKEHOLD: 
Tilsammen kr 14 925,-. Budsjetterte med kr 15 000 kun på post 6550, men dette beløpet 
inkluderte også post 6553. 
 
6400 LEIE OG BRUK TEKNISK UTSTYR: 
Kostnader mindre enn budsjettert pga mindre kostnader for dette etter flytting til nytt 
lokale. 
 
6710 REGNSKAPSHONORAR: 
Se årsrapport under punkt; Økonomi. 
 
6790 HONORAR FAGLIG UTVALG: 
Det har vært en del møter på faglig utvalg pga søknader på medlemskap, både fra utlandet 
og innlandet. 
 
6800 KONTORREKVISITA: 
Generelt mindre kostnader enn budsjettert. 
 
6830 TRYKKING MEDLEMSBEVIS: 
Kostnader for trykking og redigering av både FOSMA bevis og Akupunkturforeningens 
medlemsbevis.  
 
 



6860 MØTER/KURS/OPPDATERING:  
Møter med nettleverandøren Kodeks og regnskapsfører. 
 
6870 FAGPOLITISK ARBEID: 
Brukte mindre enn budsjettert med. Gjorde en del arbeid kostnadsfritt. Her ligger også 
medlemskapet i SMB Norge (tidligere Bedriftsforbundet). 
 
6876 FORSKNING: 
Ingen kostnader i denne posten slik det ble budsjettert med. Arbeid med dette ble gjort 
kostnadsfritt. 
 
6890 ANNEN KONTORKOSTNAD: 
Kostnader i forbindelse med flytting. 
 
6940 PORTO: 
Varierer fra år til år. Brukte mindre enn budsjettert. 
 
7320 BLI SYNLIG: 
Brukte kun til annonsering på forskning.no i forbindelse med akupunkturens uke. Ellers ble 
alt arbeid gjort kostnadsfritt. Les mer om dette i årsrapporten 2019. 
 
7100 BILGODTGJØRELSE: 
I forbindelse med Arendalsuka.  
 
7350 REPRESENTASJON 
Akupunkturforeningen hadde ingen kostnader på dette.  
 
7400 MEDLEMSAVGIFT WFAS: 
I denne posten gjelder også medlemsavgift i Virke som nå er sagt opp (har vært lang 
bindingstid). Derfor budsjetterte vi med mer enn vi brukte. 
 
7420 GAVER, BLOMSTER ETC: 
Kostnader i forbindelse med arbeidet med autorisasjonssøknaden.  
 
7500 FORSIKRINGER (ANSVAR TRYG): 
Ved nærmere undersøkelser har Akupunkturforeningen tidligere betalt for lite i forhold til 
antall medlemmer. I 2019 ble den justert slik at det ble rett, i tillegg til at ansvarsforsikringen 
justeres årlig med konsumprisindeksen (KPI). Den rette sum i 2019 er kr 133 963,- som er en 
del mer enn budsjettert.  
 
7700 AVSETNING TIL FORSKNINGSFOND: 
Hvert år deler Akupunkturforeningen ut forskningsmidler til foreningens medlemmer etter 
gyldig søknad (se akupunktur.no under Forskningsmidler). Kun rentene av 
Akupunkturforeningens forskningsfond kan deles ut hvert år, og det er styret som behandler 
søknadene. I juni (innen fristen) mottok styret søknad fra ett medlem, Jill Hervik, som fikk 
innvilget økonomisk støtte på kr 10 000,- fra renteinntektene til dekning av 



publikasjonsutgifter av artikkel i et anerkjent tidsskrift. Se årsrapport under punktet; 
Forskningsfond. 
 
7830 TAP PÅ FORDRINGER: 
Medlemmer og deQi abonnenter som ikke har betalt er ført som tap (både fra 2018 og 
2019). 
 
8160 VALUTATAP/8060 GEVINST: 
Endring av valuta for betaling til ETCMA medlemskap.  
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