
Kommentarer til budsjettet. 

Budsjettpostene Juridisk filmklubb og Quiz er slått sammen til ”Campussjef”. Dette forutsetter at 

vedtektene samt. budsjettet blir vedtatt på generalforsamlingen. 

 

Videre er det ikke satt opp andre sponsormidler i budsjettet. Det er opp til hvert enkelt verv å 

anskaffe sponsormidler som går utover sitt eget budsjett. Det ble satt av plass til dette på budsjettet i 

fjor, men er fjernet grunnet dens usikkerhet.  

 

Det er gjort større eller mindre endringer på budsjettet. Dette er gjort med utgangspunkt i 

resultatregnskapet for inneværende år. 

 

Kommentarer til resultatregnskap. 

 

Innledning. 

Vedlegget inneholder resultatregnskap for Juristforeningen i Tromsø 2012. De faktiske inntektene og 

utgiftene er satt opp mot det som er budsjettert for inneværende år. 

 

Spesielle kommentarer til inntektene. 

Det som er markert i egen kolonne med grønn skrift, er forventet inntekter før neste 

generalforsamling. Viser listen med uoppgjorte oppgjør nederst i resultatregnskapet. 

 

Inntekter for jusfestene er betydelig større enn først antatt. 13000,- markert med grønt, er penger 

som enda pr. 14.02.13 ikke er satt inn i banken. 

 

DNB og Wiersholm sponser isbjørnballet. Inntektene som her er markert med grønt, er enda ikke 

mottatt. 

 

Inntektene for inneværende år er budsjettert med 90400,-. De faktiske inntektene er fastslått til å 

være 161729,25,-.  

 

Spesielle kommentarer til utgiftene. 

Det som er markert i egen kolonne med rød skrift, er forventet utgifter før neste generalforsamling. 

Viser listen med uoppgjorte oppgjør nederst i resultatregnskapet. 

 

Budsjettposten ”fadderuka” har blitt betydelig sprengt. Det forrige styret har nok ikke tatt i 

betraktning hytteturen, som er den største utgiftsposten. Pengene har gått til transport, leie av 

grendehus, trykk av t-skjorter osv.  

 

Isbjørnballet har fått tildelt 15000,-. Ettersom det blir en del penger igjen, har styret vedtatt pizza 

som nattmat. Derfor er 6000,- markert med rødt i denne posten. I tillegg har det kommet noen 

uforutsette utgifter til leie av bandutstyr på 1300,-. Dette kommer i tillegg til det som opprinnelig er 

budsjettert. 

 

Alle plassene på alpinturen er enda ikke fylt opp. Pr. nå mangler det ca. 19389,- for at denne 

budsjettposten skal gå i null(markert med rødt). Dette kommer i tillegg til det som er budsjettert på 



10000,-. Vi håper at disse plassene blir fylt opp, men det er tatt høyde for at disse ikke blir fylt opp. 

 

Videre er det vedtatt at styret skal ha en pizzakveld før generalforsamlingen. Foreløpig sum er 

markert med rødt i denne posten. 

 

Utgiftene ble budsjettert til 90400,- men den endelige summen vil komme på rundt 136729,83,-. 

Merknad til det som er uoppgjort pr. 14.02.2013. 

Juristforeningen er eier av to kontoer. Det som er omtalt som ”konto1” er hovedkontoen, og 

”konto2” har blitt brukt som innbetaling til alpinturen. ”Konto1” huser midlene for innbetaling til 

isbjørnballet, i tillegg til det som er resterende midler. 

 

Etter at det som er uoppgjort, det være seg utgifter og inntekter, er det beregnet at Juristforeningen 

sitter igjen med 46372,68,-. Dette er midler som blir overført til neste styret. Vi tar forbehold om 

endringer, og det overskytende kan derfor bli noe redusert. 

 

Ved overtakelse av regnskapet, mars 2012, var ”bufferen” til Juristforeningen omtrent brukt opp.  

Det overskytende vil bli overført som ”buffer” til det neste styret. Vår anbefaling er at støtte allikevel 

innvilges. Det er helt nødvendig at denne ”bufferen” blir stående i bakhånd, da uforutsette utgifter 

kan komme. Det være seg filmlisenser som må betales, evt. ødeleggelser i forbindelse med 

fadderuke, alpintur, eller isbjørnballet. Dette blir på mange måten sikkerheten styret har for videre 

fremdrift. 

 

Spørsmål rettes til 

 

Steffen Hopaneng 

Økonomisjef 

(okonomi@juristforeningen.eu), 

 

eller 

 

Bjørn Løtveit 

Leder 

(leder@juristforeningen.eu). 

 

 


