
Årsrapportskjema for 2016 
- status for speidergruppa per 31.12.2016 
 
Alle speidergrupper skal levere årsrapportskjema. Signér skjemaet på side 2. Utfylt og signert skjema sendes til 
forbundskontoret senest 31. mars 2017. Legg ved gruppas årsmelding og regnskap for 2016. 
 

Signert skjema sendes til e-post rapport@speiding.no, telefaks 22 99 22 50 eller i posten til  

Norges speiderforbund, Postboks 6910 St. Olavs plass, 0130 Oslo. 
 

Fakta om gruppa: 

Gruppenavn: ……………………………………….……………………… Gruppenummer: ………………....                                              

Krets: ..………………………………………………………………………………………………………………  

Kommune: …………………………………………………… Fylke: …………………………………………… 

 

Fra gruppetingets årsmøte i 2016 

I 2016 ble gruppetingets årsmøte avholdt (dato): ………/………-2016.      

Årsmøte ble ikke avholdt i 2016.  

Gruppestyret i 2016 er valgt for perioden ………………………………….  

Navn og adresse på valgt gruppestyre (gruppeledelse) per. 31.12.2016:  

Gruppeleder: 

Navn:……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse:…………………………………………………………………………………………………… 

Gruppeassistent(er)/styremedlem(mer):  

1) Navn: …………………………………………………………………………………………………… 

2) Navn: …………………………………………………………………………………………………… 

NB! Se mer om gruppestyre og gruppeting i NSFs lover §§ 2-2-1, 2-2-4 og 2-2-8. (§ 2-2 endret november 2016.) 
 

Momskompensasjon: 

Forbundet søker momskompensasjon for speidergruppene basert på regnskapstallene for 2016.  
Godkjent grupperegnskap (balanse og resultat) for 2016 må vedlegges. 
 

 § 10, 1. ledd Gruppens totale driftskostnader fra vedlagte 
årsregnskap (revidert).  

 § 10, 1. ledd Renter- og andre finanskostnader skal trekkes 
fra her. (NB: Bankgebyr er ikke finanskostnad) - 
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§ 7, 7. ledd Kostnader som gjelder ny-, på- og 
ombyggingskostnader for bygg og annen fast 
eiendom.  

- 
§ 7, 7. ledd Avskrivninger på aktiverte kostnader på bygg 

og annen fast eiendom - 
§ 7, 8. ledd Drifts- og vedlikeholdskostnader som gjelder 

bygg og annen fast eiendom som leies ut til 
eksterne, for eksempel barnehager.  
NB: Det er den %-messige delen av kostnaden 
som gjelder utleie som skal trekkes fra her. 

- 

 Sum søknadsgrunnlag = 
 

mailto:rapport@speiding.no


Kasserer: 

Navn:……………………………………………………………………………………………………… 

Adresse:…………………………………………………………………………………………………… 

 
 

Medlemskap i gruppa: 

Gruppa hadde per 31. desember 2016 minst fem medlemmer under 26 år som hadde betalt 
medlemskontingent for 2016:             JA                          NEI 
 

 
 

Aktivitet i gruppa i 2016: 

Beskriv en aktivitet som er gjennomført i løpet av 2016 og dato for aktiviteten (ikke årsmøte/gruppeting):  
 
…………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Stiftelser: 

Er gruppa tilknyttet en stiftelse: JA NEI  

  

Hvis JA. Navn på stiftelse: ……………………………………………………………………… 

 
 

Eiendom: 
 

Gruppa har følgende eiendom: hytte   hus     båt ingen av disse 
 
Evt. kommentar: …………………………………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

Vedlegg: 

Speidergruppas årsmelding for 2016 (rapport som sier hva som har skjedd i gruppa det siste året)   

Speidergruppas årsregnskap for 2016 (balanse- og resultatregnskapet) 

Annet? …………………………………………………………………………………………………………      

 
 

Bekreftelse på at informasjonen over er korrekt: MÅ SIGNERES 
 
Dato: ……../……..-2017   
 
Gruppeleders underskrift ……………………………………………………………………………… 

 

(Underskrift av gruppeleder eller to gruppeassistenter/styremedlemmer) 
 

 
 

NB!  
Dette skjemaet er en forutsetning for statsstøtte. Grupper som ikke har levert årsrapportskjema 
med årsmelding og årsregnskap får ikke Frifond-støtte og vil ikke bli tatt med i 
momskompensasjonsordningen. Se veiledning/informasjon på www.speiding.no. 

      

    

  

    

http://www.speiding.no/
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