
    Støtte til lokallagene; tilbakeblikk og veien videre i 2016

Utgangspunkter
a. Vedtektene: § 9 a. Organiserte lag/grupper med formelt rapporterings og regnskapsansvar. Disse 
gruppene får tildelt midler etter vedtatt fordelingsnøkkel. De kan også søke ekstra midler ved behov. 
b. Årsmøtevedtak 2014: Sak 2. Kontingent og tilbakeføring av kontingent. Følgende ble enstemmig 
vedtatt: Fra 2015 er medlemskontingenten kr. 250 per år. Med utgangspunkt i medlemstall får grupper 
med formelt rapporteringsansvar tilbakeført 50 % av kontingenten fra 2015. Grupper uten formelt 
rapporteringsansvar får ikke tilbakeført kontingent.

 «LOKALLAG» brukes her på de som har rapporterings- og regnskapsansvar. 
I 2015 er det Oslo, Trondheim og Bergen. I 2016 kan flere komme til.

Fremgangsmåte i 2015
I samsvar med vedtektene, årsmøtevedtak 2014 og styrevedtak 18. mai er dette praksis i 2015.
Med utgangspunkt i medlemstall per 1. januar får de tre lokallag tilbakeført 50 % av kontingentene fra 
2015. I mai har et første beløp blitt betalt til de tre lokallag, henholdsvis kr. 15.000, to ganger kr. 8.000.  
I september ser vi hvor mange medlemmer i lokallaget har betalt sin kontingent for 2015. Vi tar ikke 
med de medlemmene som ikke har betalt for 2015, og utbetaler restbeløpet. Det blir per saldo sa. kr. 
8.500 (se revidert budsjett 2015) til de tre lag, etter at et beløp for visittkort og røde luer er trukket fra.

Fremgangsmåten støtter på følgende tanker:
 De lokale lagene er viktige kanaler for å fremme BKAs budskap og for medlemsverving; derfor 

bør de få tildelt en del av foreningens midler.
 Det er viktig for deres planlegging at høyde av midler er forutsigbar.
 Det er motiverende for dem å få uttelling for verving av nye medlemmer.
 Det er viktig for sentralstyrets planlegging at høyde av midler er forutsigbar.
 Det bør være et godt forhold mellom midler til nasjonalt nivå og midler som brukes lokalt.
 Foreningens midler bør suppleres på best mulig måte med eksterne midler som kan fås hos 

lokale og nasjonale fond. 
 
Erfaring hittil i 2015
Det for 2015 budsjetterte beløp 'støtte til lokalgrupper' strakk ikke til på grunn av et par skavanker:

 feil i budsjettet ved at det gikk ut fra den 'gamle' kontingenten på kr. 200, og ikke fra kr. 250;
 ved fastettelse av budsjettet var ikke antall medlemmer i de tre lokallag beregnet.

Det var heller ikke til hjelp at det varte til juli før det budsjetterte antall kontingenter var innbetalt.
Det måtte tas grep ved å be lokallagene om å betale for noe BKA materiell, noe de sa seg villige til.
Konklusjon: det trengs en bedre beregning av budsjettposten 'støtte til lokalgrupper' i budsjettet for 
2016. Det er godt mulig. 

Fremgangsmåten i 2015 samsvarer med tanken om å ha et godt forhold mellom nasjonalt og lokalt nivå
De tre lokallagene utgjør sa. 40 % av de betalende medlemmene1). Når lokallagene får 50% av 
kontingentene som sine medlemmer betaler, betyr det at sa. 20% av den totale summen av BKA 
kontingentinntekter går til lokallagene. Sa. 80% står til disposisjon for sentralstyret til drift av 
foreningen og nasjonale aktiviteter, bortsett fra en sum til de uformelle lokale grupper.

1) Nasjonalt har vi per idag 956 medlemmer som har betalt sin kontingent. De 3 lokallagene har 390 betalende 
medlemmer som var medlem per 1.1.2015, d.v.s. sa. 40% av alle betalende medlemmer.



Veien videre
Budsjettet for 2016 utarbeides til styremøtet i oktober 2015. Da må det være klart hvordan posten 
'støtte til lokalgrupper' skal budsjetteres.
Vedtektene og årsmøtevedtak 2014 gir lokallagene krav på et beløp som er relatert til antallet av deres 
medlemmer. Iår tok vi medlemslisten per 1. januar 2015 som utgangspunkt. Om nødvendig kan antall 
medlemmer per 1. okt tas som utgangspunkt i stedenfor per 1. januar. 

Vi avgrenset lokallagene ved hjelp av postnumre som lagene godtok.

I oktober må det også være tydelig hvilke nye lokallag søker om tilbakeføring av kontingentdel. 
Det må kunne avklares i oktober. Til nå er følgende lokallag i sikte:
Drammen: Postnr. 3000 27 (21)
Grenland: Postnr. 3700 og 3900 37 (33)
(antall medlemmer per 21. Juli 2015; i parentes antal medlemmer som har betalt sin kontigent)

Mer uvisst er det hvor mange av medlemmene faktisk betaler sin kontingent. Erfaringen tilsier at 75 - 
80% av medlemmene har betalt sin kontingent per 1. september. 
Med utgangspunkt i maksimum antall kontingenter i lokallagene som kan forventes per 1. januar er det
mulig å budsjettere i oktober et beløp som i ytterste tilfelle trenges for å utbetale kontingentdel til 
lokallagene i det nye budsjettåret. Samtidig vil dette skape klarhet for sentralstyret, hvor stor del av det
totale beløp av forventete kontingenter det sikkert kan disponere. 

I tillegg bør det bestemmes et beløp til finansiering av aktiviteter i de uformelle lokale gruppene som 
ikker er regnskapspliktige. 

Utbetaling til lokallagene
Vedtektene2) sier at kontingenten kreves inn i løpet av årets tre første måneder. Det bør formidles til 
medlemmene. Da er det mulig å forskotere lokalagene med 60% i januar 2016 og utbetale i september 
et restbeløp, på grunnlag av antall faktisk innbetalte kontingenter.

Anbefaling
Jeg har ikke kommet på eller fått inn forslag til andre fremgangsmåter, og anbefaler derfor å arbeide 
videre i denne lei.

Bjørghild des Bouvrie
3. august 2015

2) Vedtekter: § 6 Kontingent Kontingenten fastsettes av årsmøtet. Kontingenten kreves inn i løpet av årets tre første 
måneder. På 1. april har vi insikt i driftsinntektene.


