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Saksliste Årsmøte 16. mars 2023 kl 1900 på Ydra brygge 
 

1. Godkjenne de stemmeberettigede. 
2. Velge dirigent(er). 
3. Velge protokollfører(e). 
4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen. 
5. Godkjenne innkallingen. 
6. Godkjenne saklisten. 
7. Godkjenne forretningsorden. 
8. Behandle idrettslagets årsberetning. 
9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning. 
10. Behandle forslag og saker. 

a. Forslag 1 – Naust i Kvalsvik 
b. Forslag 2 – Salg av gummibåt 

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt til å fastsette 
treningsavgifter. 

12. Vedta idrettslagets budsjett. 
13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
14. Foreta følgende valg: 

a. Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 
b. Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. 
c. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
d. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
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Sak 8 – Årsmelding 2022 
Styre: 

Leder Thomas Angell Bergh 

Nestleder Arve Vestvik 

Styremedlem Morten Enge Haukås 

Styremedlem Asle Gjerde 

Styremedlem Torbjørn Brekke 

Styremedlem Elisabeth Raunholm 

Styremedlem Eivind Eidem Ersland 

Varamedlem Martin Aker Evenseth 

Varamedlem Sander Sæverhagen 

 

Kontrollutvalg: 
Leder Lars Einar Hollund 

Medlem Thomas Kallevig 

Varamedlem Kolbein Kolbensen 

 

 

Valgkomite: 
Leder Åge Wee 

Medlem Alexandra L. Norlander 

Medlem Ernst Ravn Ottesen 

Varamedlem Willy Smedsvik 

 

 

Styret har hatt 8 styremøter siden sist årsmøte. 
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Styret 
Styret har hatt en god sammensetning i 2022. Arbeid- og ansvarsfordeling mellom styremedlemmene har 

fungert godt. Styremøtene har vært avholdt på Ydra brygge samt at noen saker er behandlet på epost. Styret 

prioriterte å få kontroll på økonomien. Det ble brukt mye tid 

og ressurser til å begynne med for å få rette tilganger til 

bank, regnskapssystem og Klubbadmin samt å fremskaffe 

alle fakturaer og bilag.  

 

Styret har vært opptatt av å videreføre klubbens tradisjonelle 

aktiviteter slik som ukentlige dykketurer, DiveCamp, Aware 

Smedasundet etc. Sponsortilgangen har vært god.  

 

Det ble også brukt mye tid på å få Agon fraktet til Norge i 

tide før DiveCamp. Det gikk med et nødskrik. 

 

17. mai deltok klubben i folketoget. 

 

Økonomi 
Resultatregnskapet for 2022 viser et årsresultat på kr 1.127.627,-. Hovedårsaken til et så godt resultat er at vi 

har mottatt momskompensasjon på kr 1.116.530,- bla. i fbm kostnader til oppføring av nytt klubbhus (kr 

1.040.459,-) og ordinær momskompensasjon for klubbdriften (kr 76.071,-). Resultatregnskapet preges av 

høyere kostander enn budsjettert, bl.a til lys og varme. Rentekostnadene økt med kr 52.745,- i forhold til 

2021. Rentekostnadene er kr 50.000 høyere enn budsjettert.  

 

Samlede avskrivninger i 2022 er på kr 335.924,- som er kr 116.274 mer enn 2021 og kr 115.924 høyere enn 

budsjett. Økte avskrivinger skyldes bla. at vi har startet avskrivning på ny dykkerbåt. 

 

Slettaa dykkerklubb har ikke klart å skape samme engasjement for ryddeaksjoner som tidligere år. Netto 

inntekter fra ryddeaksjoner var på kr 143.709,- i 2022, mot kr 1.406.310,- i 2021. Det var budsjettert med kr 

600.000,- på ryddeaksjoner i 2022. 

 

Dykkerkursene har gitt et netto resultat på kr 36.982,- mot kr 18.810,-  i 2021. 

 

Det er utført korrigeringer på balanseposter som har fulgt regnskapene tilbake fra 2019. Balansekontoer som 

er korrigert (nullet ut) er konto 1509 og 2409. Varelager er nedskrevet med kr 20.233,-. Det er resultatført et 

tap på kundefordringer på kr 19.200,- pga manglende innbetalinger fra kunder tilbake i fra tidligere år. 

 

Årets resultat på kr kr 1.127.627 er overført til Annen egenkapital.  Annen egenkapital er pr 31.12.2022 på 

kr 3.028.709,-.  

 

Likviditetsbeholdningen pr 31.12.2022 er på kr. 935.927,-. Det er estimert kostander/utbetalinger i løpet av 

januar 2023 på til sammen ca kr 120.000,-. Ut fra estimert likviditetsbeholdning 1Q23 vil det bli nedbetalt kr 

700.000,- på lån i Haugesund Sparebank i løpet av januar 2023. Saldo på lån til klubbhus i Haugesund 

Sparebank er pr 31.12.22 på kr 3.728.003,-, Det er betalt ned kr 61.342,- på lånet i 2022. 
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Husgruppen 
Leder for husgruppen har vært Eivind Ersland .  

Huset har en fantastisk beliggenhet for klubben sine aktiviteter. Bruken av klubbhuset har tatt seg opp etter 2 

år med pandemi. Huset har blitt brukt til kursing, overnatting, samling rundt middagsbordet og leid ut til 

private arrangement. Huset skal være en samlingsplass for klubben sine medlemmer. Det ble startet opp 

klubbkvelder, og slike kvelder er det viktig å ha. StudDykk har også vært flittig bruker av huset i 2022. 

 

Båtgruppen 
Leder for båtgruppen har vært Asle Gjerde. Båten (RIBen) fungerer greit, og blir brukt både av dykkere, 

fridykkere og StudDykk. I tillegg disponerer brannvesenet båten til øvelser og akutt beredskap. Båten ses til 

jevnlig, og det er lite som trengs å gjøre med den. Den pumpen som lenser båten automatisk henger seg opp 

av og til, men en liten dunk gjør at den starter igjen. Pontongene er tette og hele, og blir pumpet opp dersom 

de er litt slappe. Motoren starter som ei klokke og skal på årsservice i mai. Jeg har ikke hørt om noen 

problemer med båten. 

 

I tillegg til RIBen har klubben kjøpt inn en ny båt, en Olbap TR8 med 300 hk. Den har blitt brukt til flere 

turer og fungerer fint. Det er plass til 14 dykkere på denne. Den er en meget stabil, god i sjøen og super 

dykkeplattform. Det er laget HMS/IK system med dokumentert opplæring i bruk. Det er bestilt dieselvarmer 

(4kW) og kalesje. Kartplotter har blitt sponset av VICO, så vi er takknemlige for det. I tillegg har Wee 

Marine, Meny Aksdal og Wave også sponset, noe som kan ses på båtens side. Det er litt småfiks som skal 

gjøres, blant annet med å få på plass VHF og fjernstyrt lyskaster. 

 

Planen er også å kle inn bakparten med en kalesje og montere dieselvarmer her, slik at dykkerne kan sitte 

tørt og varmt etter dykk. 

 

Tur/apparatdykking 
Det blir satt opp turer fast hver onsdag og lørdag. I 2022 ble det satt opp hele 121 turer.  

Vi bor der vi bor, og noen ganger gjør dessverre været at vi må avlyse. 

 

Vi forsøker likevel å legge til rette for dykking når det blåser, og søker etter plasser som gir le for vinden. 

Turene annonseres dagen i forveien i en gruppe på Facebook Messenger. Det er viktig at dykkere med 

ønsker (behov for å leie utstyr, luftfylling, hjelp til montering etc. ) melder fra til DL på forhånd, slik at det 

settes at tid til det. Har du ikke tilgang til gruppen, ta kontakt med oss.  

Klubben har 8 aktive båtførere som gjør en kjempejobb med å legge til rette for gode og trygge opplevelser 

under vann. Dette er et viktig arbeid, og uten dem hadde klubben stoppet opp.  

 

Vi ser stadig etter flere som ønsker å prøve seg som dykkeleder / båtfører, så hvis du kjenner du har lyst til å 

gjøre en forskjell og bidra til frivilligheten, så ta kontakt med oss! Vi kan ikke love god betaling, men vi 

lover grundig opplæring, magiske turer på sjøen og muligheten til å oppleve dykking på en ny måte. 
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Dykkerskolen 
Klubben har også for 2022 fått gjennomført flere 

grunnkurs og nitrox-kurs. 

En av våre ivrigste instruktører fikk gjennomført 

M2 kurs og kan nå utdanne nye CMAS P1, P2 

og P3 dykkere. Dette er et solid løft for klubben! 

 

Har du ønske om kurs, uansett nivå, så ta 

kontakt med oss! 

 

Fridykking 
Det har vært gjennomført fridykkerkurs i 2022. 

Aktiviteten innenfor fridykking har stort sett 

vært kurs, men det har også vært kjørt noen 

turer. 

 

Kompressorgruppen 
Medlemmene i kompressorgruppen har vært Thomas Angell Bergh, Torbjørn Brekke og Morten Enge 

Haukås. 

 

Tilgang til å fylle luft og Nitrox er et viktig tilbud til medlemmene og til tilreisende som skal dykke på 

Haugalandet.  

 

Før siste filterskifte ble de målt litt forhøyet fuktighet i luften. Mengden fuktighet var under Arbeidstilsynet 

sin grenseverdi. Vi valgte å sjekke opp og fant at dreneringsventilen på avfukter i kjøleren var treg. Denne 

ble fikset og det er bestilt ny. Det er utført tidsbestemt vedlikehold som bl.a. omfatter oljeskift, skifte av 

filter, luftanalyser etc.  

 

Det har vært jevnt tilsig av medlemmer som ønsker fyllekort både på luft og Nitrox. Alle får grundig 

dokumentert opplæring før de får fyllekort. Systemet med fyllekort ser ut til å fungere godt. Noen kan bli 

flinkere til å fylle ut fylleloggen med all informasjon, men stort sett er inntrykket at reglene for fylling følges 

av medlemmene. 

 

Utstyrsgruppen 
Utstyrsgruppen har vært ledet av Torbjørn Brekke og Morten Enge Haukås. 

 

Klubben har 8 fulle sett apparatdykkerutstyr som primært brukes til kurs. Men vi leier også ut utstyr 

forholdsvis rimelig til klubbens medlemmer. Dette gir nyutdannede en rimelig måte for å kunne starte med 

dykkeaktiviteten etter ferdig kurs. Alle som deltar på et grunnkurs i klubben får en verdikupong som kan 

brukes til å låne utstyr til bruk for dykking.  

 

Vi er i tillegg godt utstyrt med fridykkerutstyr. Utstyret er innelåst i et eget utstyrsrom, og blir vedlikeholdt 

etter produsents anbefaling. Klubben har godt system for utlån, både for kurs og utleie. 

 

  



 

Årsmelding 2022 

 

6 

Politiattest 
Politiattestansvarlig i 2022 har vært Asle Gjerde.  

 

Personer som er trenere og tillitsvalgte for barn og ungdom under 18 år skal levere politiattest til klubben. 

Dette skal registres i KlubbAdmin. Styret anser at dette kravet gjelder alle som er instruktører i Slettaa da 

det er barn og unge på kurs. Spesielt på fridykkerkurs er det en del barn og unge. 

 

HMS og sikkerhet 
Det har ikke vært utført revisjon av klubben sitt HMS/IK system i 2022. Det er utviklet og implementert 

regler og krav for Olbap TR8 (Agon). Styret har jobbet med å innskjerpe klubben sine vedtatte rutiner og 

krav. Styret tenker at nytt styre bør revidere HMS/IK systemet i 2023 og jobbe for en sterkere 

implementering av disse kravene i alle aktiviteter. 

 

Miljøaksjoner 
Klubben gjennomførte Aware Smedasundet i september. Det møtte mange dykkere og frivillige opp på 

aksjonen.  
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Saker vedtatt på årsmøte 2022 
 

Innrede klubbhus 3. etg 
 

Vedtak på årsmøte: Styret sitt forslag til vedtak: Årsmøte ber styre gjennomfører innredning av klubbens 3. 

etasje, innenfor en kostnadsramme på kr 100.000,-. 

 

Styret har søkt og fått innvilget kr 30.000,- av Sparebanken Vest til innredning av 3 etg som et ledd å skape 

sosial aktivitet. Arbeidet er påbegynt som dugnad. Materialkostnader er beregnet til kr 50.000,- og 

elektrokostnader kr 20.000,-. Persson elektro vil stå for elektroinstallasjon. Takk til de som har jobbet og 

stått på for å ferdigstille innredningen med Ernst Ravn Ottesen som arbeidsleder. Styret er i dialog med 

Haugesund Kommune for å søke om bruksendring av 3. etg. 

 

Naust i Kvalsvik 
Vedtak på årsmøte: Årsmøte ber styret fortsette arbeidet med å inngå festeavtale med Haugesund kommune 

om naustet i Kvalsvik. Årsmøte er også positive til at det nye naustet får plassering ved dagens konteiner. 

 

Styret har hatt kontakt med kommunen i saken, men har avventet litt med festeavtalen. Vi har spilt inn et 

forslag om at vi flytter naustet bort der hvor dagens kontainer står. Styret fremmer sak for årsmøte for den 

videre fremdrift. 

 

Kjøp av ny dykkebåt 
Styret har ihht vedtak på sist årsmøte 

gått til innkjøp av ny klubb-båt, OLBAP 

TR8 Diving, til en total budsjettramme 

på NOK 1.330.548,00 med levering 

juni/juli. Båten kostet kr 1.186.394,-. Vi 

har kjøpt utstyr for kr 30.000,- samt at 

det er bestilt kalesje med en ramme på 

kr 80.000,-. Dette betyr at Agon er 

anskaffet under budsjettpris. Det er søkt 

om spillemidler til utstyr med en max 

ramme på kr 300.000,-. Dette utbetales i 

juli 2023. 
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Sak 9 - Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, 
kontrollutvalgets beretning 
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Kontrollutvalgets beretning 
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Sak 10 - Behandle forslag og saker. 
Forslag 1 – Naust i Kvalsvik 
Klubben har fått tilbud fra Haugesund kommune om festekontrakt på naustet i Kvalsvik. Samtidig er 
kommunen interessert i at klubben blir ansvarlig leier av trappen og kontaineren. 
 
Styret sitt forslag til vedtak: Styret fortsetter arbeidet med å inngå festeavtale med Haugesund kommune 
for område i Kvalsvik. Årsmøte ønsker at det jobbes med at klubben får bygge et service- og oppholdsbygg 
som kan nyttes til klubben sine aktiviteter og for byens innbyggere der hvor dagens container står. 
 

Forslag 2 – Selge gummibåten 
Olbap TR8 Agon viser seg å være en godt egnet båt til alle typer aktiviteter i klubben. Den er også 
økonomisk i drift. Klubben har derfor ikke lenger bruk for gummibåten. 
 
Styret sitt forslag til vedtak: Styret får fullmakt til å selge gummibåten.  
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Sak 11 - Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi 
fullmakt til å fastsette treningsavgifter. 
 

Styret foreslår at medlemskontingenter for 2023 holdes uendret. Følgende kontingenter foreslås: 

 

Ordinær medlemskontingent Kr 300,- pr. person fra og med det året enn fyller 16 år 

Juniorkontingent Kr 100,- pr. person opp til det året enn fyller 16 år 

Familiekontingent Kr 600,- 
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Sak 12 - Vedta idrettslagets budsjett for 2023. 

Budsjett 2023       

Inntekter 
Resultat 

2022 
Budsjett 

2023 Kommentar 

3100  Salgsinntekter, avgiftsfri 14 538 15 000   

3112  Inntekter, utstyrsleie 17 513 18 000   

3120  Støtte til KLUBB 112 100 100 000 Sponsorer 

3121  Støtte til KLUBBKALENDER 0 20 000   

3122  Støtte til MILJØAKSJONER 155 000 200 000 Aware Smedasundet ++ 

3123  Støtte til fridykking 30 000     

3200  Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet 12 291 12 000   

3211  Inntekter LUFT - KOMPRESSOR 40 897 45 000   

3212  Inntekter klubbturer 26 780 30 000   

3400  Spesielle offentlige tilskudd 11 104 250 000 Spillemidler Dykkerbåt 

3442  Kommunalt Driftstilskudd 16 999 20 000   

3445  Tilskudd LAM Lokale Aktivitetsmidler 59 394 60 000   

3600  Leieinntekt KLUBBHUS 82 300 90 000   

3910  Kursinntekter - APPARATDYKKING 139 915 100 000   

3911  Kursinntekter - FRIDYKKING 14 000 20 000   

3920  Medlemskontingenter 53 645 55 000   

3950  Ryddeaksjoner 22 359 25 000   

3951  Teinerapportering 9 200 10 000   

3960  Grasrotandel 68 364 70 000   

3961  Momskompensasjon 1 116 530 45 000 38 177 

  SUM 2 003 009 1 185 000   

          

Driftskostnader 2022 
Budsjett 

2023   

4390 Beholdningsendring, videresalg -20 233 0   

6000  Avskrivninger bygninger og annen fast eiendom -192 118 -210 000   

6010  Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar -143 806 -166 000   

6300  Kostnader klubbhus -27 314 -25 000   

6320  Renovasjon, vann, avløp mv. -8 106 -10 000   

6340  Lys, varme -51 461 -50 000   

6390  Annen kostnad lokaler -1 476 -2 000   

6420  Leie datasystemer -8 923 -9 000   

6550  Driftsmaterialer -8 149 -10 000   

6590  Annet idrettsmateriell -15 044     

6620  Utgifter kompressor og gass -26 795 -30 000   

6660  Utgifter ryddeaksjoner, reparasjon og vedlikehold -12 291     

6680  Utgifter dykkerutstyr, reparasjon, veld. -19 045 -20 000   

6705  Regnskapshonorar -8 819 -20 000 Inkludert ekstern revisior 

6730  Utgifter kurs - APPARATDYKKING -84 662 -60 000   

6732  Utgifter - Bassengleie -12 330 -12 000   
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6750  Utgifter FRIDYKKING -19 941 -20 000   

6820  Trykksaker -3 018 -3 000   

6860  Møter, kurs, oppdatering etc. -38 874 -10 000   

6890  Annen kontorkostnad -1 838     

7000  Utgifter dykkerbåt, båtturer -39 956 -40 000   

7400  Kontingent, fradragsberettiget -16 445 -17 000   

7500  Forsikringspremier -19 680 -20 000   

7770  Bank og kortgebyrer -2 565 -3 000   

7797 Korrigeringskonto tidligere år 65 983     

7830 Konstaterte tap på fordringer -19 200     

  SUM -737 506 -737 000   

          

  Driftsresultat 1 265 503 448 000   

          

Finasielle poster       

  Renteinntekt/kostnad -137 876 -150 000   

          

  EBITDA (driftsresultat før renter og avskrivninger)  1 601 427 824 000   

          

          

  Ordinært resultat 1 127 627 298 000   

          

          

  Resultat 56 923 48 000   
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Sak 13 - Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 
Styret vil for årsmøte foreslå følgende organisasjonsplan for klubben. 

 

 
 

Planen beskriver følgende struktur med årsmøte som lagets øverste organ. Mellom årsmøtene er det styret 

som bestemmer og har det fulle ansvar. Deltakere i de ulike gruppene blir utpekt av styret. Gruppene vil få 

delegert myndighet og ansvar av styret i form av skriftlige instrukser. 

 

Funksjoner  

Politiattestansvarlig Ansvar for å innhente og ha oversikt over krav til politiattester i klubben. 

Politiattester skal registreres i KlubbAdmin 

HMS/IK leder Ansvar for å iverksette, og å ha oppfølging av klubbens HMS og interkontroll 

systemer.  

Grupper  

Hus Gruppe som skal ha ansvar for klubbhuset, samt følge opp aktiviteten på huset slik 

som utleie, bookinger, vedlikehold, orden osv 

Båt Gruppe som skal ha ansvar klubbens båter. Dette inkluderer regler for bruk, 

opplæring, vedlikehold, service osv. 

Apparat Gruppe som skal ha ansvar for all apparatdykkeraktivitet inkludert turer, 

arrangement, samt følge opp klubbens sitt HMS/IK system for aktiviteten. 

Skole Gruppe som skal ha ansvar for skolen og kursgjennomføringen både for 

apparatdykk og og fridykking, samt følge opp dokumentasjon og klubben sine 

HMS og IK krav. 

Fridykking Gruppe som skal ha ansvar all apparatdykkeraktivitet, slik som turer, sosiale 

arrangement, klubbkvelder etc 

Utstyr Gruppe som skal ha ansvar alt dykker og fridykkerutstyr samt service og 

vedlikehold av utstyret.  

  

Årsmøte

Styre

Hus Apparat Skole

Apparat

Fridykking

Fridykking Kompressor Utstyr Båt

Politiattestansvarlig HMS leder

Barne og 
Ungdomsansvarlig

Valgkomite Kontrollkomite
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Sak 14 - Foreta følgende valg: 
1. Styre med leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. 

 

Valgkomiteen innstiller følgende til styret: 

Leder   Thomas Angell Bergh 

Nestleder  Arve Vestvik 

Styremedlem  Torbjørn Brekke 

Styremedlem  Anne Mari With Ottesen 

Styremedlem  Asle Gjerde 

Styremedlem  Morten Enge Haukås 

Styremedlem  Frederik Emanuel Bentsen Berge 

Varamedlem   

Varamedlem   

 

2. Kontrollutvalg med 2 medlemmer og 1 varamedlem. 
 

Valgkomiteen innstiller følgende til kontrollutvalget: 

Leder   Inge Grutle 

Medlem  Kenneth Susort 

3. Varamedlem  Kolbein Kolbensen 
 

4. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 
eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 
 

Forslag til vedtak: Styret får fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de 

organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett 

 

5. Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
 

Styret foreslår følgende medlemmer i valgkomiteen: 

Leder  Willy Smedsvik 

Medlem  Ernst Ravn Ottesen 

Medlem Eivind Eidem Ersland 

Varamedlem Elisabeth Raunholm  
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Vedlegg: Resultatrapport Slettaa Dykkerklubb 2022 med noter 
 

 
 

Resultatrapport 2022

Inntekter Note 2022 2021 Endring Budsjett

Avvik i hht 

budsjett
3100  Salgsinntekter, avgiftsfri 14.538 4.991 9.547 5.000 9.538

3112  Inntekter, utstyrsleie 4 17.513 16.180 1.333 15.000 2.513

3120  Støtte til KLUBB 1 112.100 15.000 97.100 100.000 12.100

3121  Støtte til KLUBBKALENDER 1 0 3.700 -3.700 0

3122  Støtte til MILJØAKSJONER 1 155.000 715.779 -560.779 500.000 -345.000

3123  Støtte til fridykking 1 30.000 25.000 5.000 25.000 5.000

3125  Støtte til miljøaksjoner 2020 1 0 91.000 -91.000 0

3200  Salgsinntekt handelsvarer, utenfor avgiftsområdet 12.291 0 12.291 12.291

3205  Kiosksalg etc 79 0 79 79

3211  Inntekter LUFT - KOMPRESSOR 4 40.897 51.392 -10.495 55.000 -14.103

3212  Inntekter klubbturer 3,4 26.780 32.031 -5.250 35.000 -8.220

3400  Spesielle offentlige tilskudd 1 11.104 0 11.104 11.104

3410  Tilskudd Miljø.dir. 1 0 1.000.000 -1.000.000 500.000 -500.000

3442  Kommunalt Driftstilskudd 1 16.999 0 16.999 30.000 -13.001

3444  Tilskudd Barn og Ungdom 1 0 49.930 -49.930 45.000 -45.000

3445  Tilskudd LAM Lokale Aktivitetsmidler 1 59.394 49.281 10.113 45.000 14.394

3600  Leieinntekt KLUBBHUS 4 82.300 87.900 -5.600 90.000 -7.700

3910  Kursinntekter - APPARATDYKKING 2 139.915 64.000 75.915 50.000 89.915

3911  Kursinntekter - FRIDYKKING 2 14.000 158.400 -144.400 50.000 -36.000

3920  Medlemskontingenter 53.645 41.878 11.768 40.000 13.645

3950  Ryddeaksjoner 22.359 15.000 7.359 22.359

3951  Teinerapportering 9.200 9.400 -200 10.000 -800

3960  Grasrotandel 68.364 52.763 15.601 50.000 18.364

3961  Momskompensasjon 1.116.530 109.912 1.006.618 80.000 1.036.530

SUM 2.003.009 2.593.535 -590.526 1.725.000 278.009

Driftskostnader Note 2022 2021 Endring Budsjett

Avvik i hht 

budsjett
4390 Beholdningsendring, videresalg -20.233 0 -20.233

6000  Avskrivninger bygninger og annen fast eiendom -192.118 -200.003 7.884 -200.000 7.882

6010  Avskrivninger transp.midler, maskiner og inventar -143.806 -19.648 -124.158 -20.000 -123.806

6300  Kostnader klubbhus -27.314 -73.521 46.207 -150.000 122.687

6320  Renovasjon, vann, avløp mv. -8.106 0 -8.106 -7.000 -1.106

6340  Lys, varme -51.461 -26.439 -25.022 -30.000 -21.461

6390  Annen kostnad lokaler -1.476 0 -1.476 -1.476

6420  Leie datasystemer -8.923 -5.697 -3.227 -6.000 -2.923

6441  Leie kraner og lastebiler for ryddeaksjoner 0 -91.128 91.128 -100.000 100.000

6443  Leie resurser til ryddeaksjoner 0 -100.000 100.000 -100.000 100.000

6550  Driftsmaterialer 4 -8.149 0 -8.149 -8.149

6552  Programvare anskaffelse 0 -2.508 2.508 0

6590  Annet driftsmateriel -15.044 0 -15.044 -15.044

6620  Utgifter kompressor og gass -26.795 -73.824 47.029 -30.000 3.205

6660  Utgifter ryddeaksjoner, reparasjon og vedlikehold -12.291 -209.341 197.050 -200.000 187.709

6680  Utgifter dykkeutstyr, reparasjon, veld. -19.045 -61.488 42.444 -50.000 30.955

6705  Regnskapshonorar -8.819 -40.637 31.818 -30.000 21.181

6730  Utgifter kurs - APPARATDYKKING 2 -84.662 -41.347 -43.316 -40.000 -44.662

6732  Utgifter - Bassegnleie 2 -12.330 -9.785 -2.545 -5.000 -7.330

6750  Utgifter FRIDYKKING 2 -19.941 -152.458 132.517 -40.000 20.059

6820  Trykksaker -3.018 -3.131 113 -5.000 1.982

6860  Møter, kurs, oppdatering etc. 4 -38.874 0 -38.874 -5.000 -33.874

6890  Annen kontorkostnad -1.838 -6.480 4.642 -1.838

6900  Telefon -975 0 -975 -975

7000  Utgifter dykkerbåt, båtturer 3 -39.956 -45.518 5.562 -45.000 5.044

7162  Bevertning 0 -4.787 4.787 -5.000 5.000

7395  Øreavrunding 0 0 0 0

7400  Kontingent, fradragsberettiget -16.445 -3.681 -12.764 -4.000 -12.445

7500  Forsikringspremier -19.680 -26.500 6.820 -26.500 6.820

7770  Bank og kortgebyrer -2.565 -1.674 -891 -2.000 -565

7797 Korrigeringskonto tidligere år 65.983 0 65.983 65.983

7798  Annen kostnad, fradragsberettiget -425 -2.266 1.841 -3.000 2.575

7830 Konstaterte tap på fordringe -19.200 0 -19.200 -19.200

SUM -737.506 -1.201.860 464.354 -1.103.500 365.994

Driftsresultat 1.265.503 1.391.675 -126.172 621.500 644.003

Finasielle poster

Renteinntekt/kostnad -137.876 -85.131 -52.745 -88.000

EBITDA (driftsresultat før renter og avskrivninger) 1.601.427 1.611.325 -9.898 841.500 710.051

Ordinært resultat før skatt 1.127.627 1.306.544 -178.917 533.500 594.127

Sum avskrivninger -335.924 -219.651 -116.274 -220.000 -115.924

Sum nedbetaling lån 61.342 61.342
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Noter til regnskapet for Slettaa Dykkerklubb, 2022. 
 
Note 1: Tilskudd og diverse inntekter 

      2022        2021 

Støtte til KLUBB, sponsorinntekter, støtte fra SPV m.m 112.100 15.000 

Støtte til KLUBBKALENDER 0 3.700 

Støtte til MILJØAKSJONER, Aware Smedasundet 155.000 715.779 

Støtte til fridykking, SR-Bank (2022) 30.000 25.000 

Støtte til miljøaksjoner 2020 0 91.000 

Tilskudd Miljø.dir. 0 1.000.000 

Kommunalt Driftstilskudd 16.999 0 

Tilskudd Barn og Ungdom 0 49.930 

Tilskudd LAM Lokale Aktivitetsmidler 59.394 49.281 

Ryddeaksjoner 22.359 15.000 

Teinerapportering 9.200 9.400 

Grasrotandel 68.364 52.763 

SUM 473.416 2.026.853 
 

  

   

Note 2:  Dykkerkurs 

            2022            2021 

Kursinntekter apparatdykking 139.915 64.000 

Kursinntekter fridykking 14.000 158.400 

Kostander instruktører, apparatdykking -82.922 -41.347 

Kostander sertifikater, apparatdykking -1.740  

Kostander instruktører, fridykking -10.261 -152.458 

Kostander sertifikater, apparatdykking -9.680  

Basengleie -12.330 -9.785 

Dykkerkurs, apparatdykking og fridykking 36.982 18.810 

 
Note 3: Dykkerturer 

             2022          2021 

Inntekter klubbturer 26.780 32.031 

Utgifter dykkerbåt, båtturer -39.956 -45.518 

Klubbturer -13.176 -13.488 
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Note 4: Divecamp 

 
 
Note 5: Egenkapital  

Annen egenkapital 

Egenkapital pr 01.01.2022     kr 1 901 082 

 
Årets resultat overført til annen egenkapital    kr 1 127 627 

Egenkapital pr. 31.12.2022      kr 3 028 709 

 
Note 6: Anleggsmidler 
 
Konto 6000, sum avskrivninger bygninger og annen fast eiendom kr 192.118,45  
Konto 6010, sum avskrivninger transp.midler, maskiner og Inventar kr 143.805,90 
 

 
 
Eiendelsregisteret 

Gjelder periode 01.01.2022 - 31.12.2022 Eiendelskontering 

Nr Navn Levetid 
Anskaffelses- 

dato 
Anskaffelses- 

verdi 
Saldo 

01.01.2022 
Tilgang Avgang 

Akkumulerte 
avskrivninger 

Saldo pr 
31.12.2022 

1 Dykkebåt  7 år 02.03.2022 1 164 315,23 0,00 0,00 0,00 124 740,00 1 039 575,23 

   1 164 315,23 0,00 0,00 0,00 124 740,00 1 039 575,23 
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