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Et hus flettes på Rådhusplassen 2011 under arrangementet: Et levende mangfold – antroposofi i praksis. 

 
 

ÅRSMELDING Foreningen Dialogos og  
Dialogos medie- og ressurssenter 2011 

 
 
 

Dialogos vil styrke forståelsen av at mennesket er et åndsvesen og ikke bare 
resultat av arv og miljø – at det må skje en utvikling innenfra for å skape et mer 
menneskelig og økologisk samfunn – på alle nivå.  
 
Dialogos medie- og ressurssenter er et nettverk av antroposofisk inspirerte 
virksomheter, innen ulike felt som skole, barnehage, jordbruk, ernæring, helse, 
kunst, arkitektur, eurytmi, litteratur, teknologi og økonomi. 
 
Dialogos skal være en aktiv støttespiller og en møteplass for våre samarbeids-
partnere i media og offentlighet. Vi søker å skape dialog og bidra til utvikling 
gjennom avisartikler, møter, seminarer og andre aktiviteter.  
 
Dialogos søker å synliggjøre aktiviteter og alternative verdivalg som våre 
partnere står for, dette til tross for et stadig mer gjennomregulert og 
kontrollerende samfunn som kan være et hinder for frie, alternative impulser.  
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I urtehagen på Solborg Camphill. 

 
 
Om Dialogos 
 
 
Dialogos medie- og ressurssenter har som formål å bidra til et mer menneskelig og 
miljøbevisst samfunn, inspirert av ideene om sosial tregrening. Formålet skal realiseres 
gjennom å skape og bidra til dialog gjennom medieutspill, seminarer, møter, konferanser, 
hjemmeside, publikasjoner og annet informasjonsarbeid. I tillegg kan senteret forestå 
forskningsprosjekter og tilby sekretariats- og rådgivningstjenester til aktiviteter i 
overensstemmelse med dets intensjoner. Det kan også søke samarbeid med andre initiativer  
i det sivile samfunn på nasjonalt og internasjonalt plan.  
 
Foreningen Dialogos er en medlemsforening med individuelle medlemmer og 
støttemedlemmer (institusjoner). Foreningen er en uavhengig og frittstående organisasjon.  
 
Foreningen ble stiftet 13. juni 2005 i forbindelse med at Dialogos Ressurssenter for sivile 
initiativer ble opprettet. I 2009 ble dette forandret til Dialogos medie- og ressurssenter.  
Et nettverk av antroposofisk inspirerte virksomheter (våre partnere) står bak senteret.  
Økonomisk støttes vi av våre samarbeidspartnere, fond og stiftelser og gavepenger fra 
enkeltpersoner.  
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Dialogosʼ aktiviteter i 2011 
 
Dialogos medie- og ressurssenter har i 2011 konsentrert mye av virksomheten rundt offent-
lighetsarbeidet i forbindelse med 150-årsjubileet for Rudolf Steiner, med blant annet en ukes 
arrangement på Litteraturhuset. Steinerpedagogikk har vært senterets fordypningsarbeid i ca 
et års tid. Vi har arrangert møter, seminarer og skrevet artikler om dette og andre relevante 
temaer. Høstmarkedet på Rådhusplassen for våre partnere var fargerikt og godt besøkt. 
Hjemmesiden er blitt videreutviklet og er et viktig instrument i Dialogos’ arbeid, og nyhets-
tjenesten sørger for god kontakt til våre samarbeidspartnere. I tillegg har vi satset på noen nye 
inntektsbringende oppgaver som ligger innenfor vårt kjerneområde, og som vil komme i gang 
i løpet av 2012. Vi arbeidet også videre med å bygge opp organisasjonen.  
 
1) Fordypningstema 
 
Som en av de fire søylene i Dialogos’ arbeid søker vi å bygge opp kunnskap innen de 
antroposofiske virksomhetsfeltene ved å ta for oss ett tema ad gangen. Hensikten er å få 
innsikt og ytterligere forståelse for dette arbeidsområdet, for dermed å kunne være en bedre 
støttespiller og rådgiver, men også å kunne gå raskt på banen når det er påkrevet. Arbeidet 
med fordypningstemaet kan skje både gjennom en teoretisk tilnærming, i samtaler og 
møtevirksomhet, men også ved å gå aktivt inn i en eller flere oppgaver. Gjennom dette kan vi 
mer direkte se den aktuelle situasjonen som fagfeltet står inne i, forstå hvor ‘skoen trykker’, 
og se hvilke behov og potensialer dette feltet har med hensyn til dialog i det offentlige rom.  
 
Som et nav i senterets arbeid 
Etter å ha arbeidet med to fordypningstema, først sosialterapi og dernest steinerpedagogikk, 
har Dialogos sett det finnes et mye større potensiale hvis vi som en fremtidig strategi sørger 
for at fordypningstemaet blir et nav i Dialogos’ arbeid. Fordypningstemaet må bli et felles 
prosjekt ikke bare for styre og stab, men også for alle de tilsluttede virksomhetene. Hvis vi 
sammen retter lyskasteren mot ett tema som alle arbeider med i cirka ett års tid, vil det gi et 
løft alle vil profittere på både internt og eksternt i forbindelse med offentlighetsarbeidet.  
 
Steinerpedagogikk som fordypningsområde i 2011 
 
Markedsføringsseminarer: Frigjør potensialet!  
Dialogos har bidratt i gjennomføringen av en serie på fem markedsføringsseminar som 
Steinerskoleforbundet arrangerte for skolene. Tre av disse kursene ble holdt i 2011, to i 2012.  
  
Steinerskolenes ”tause kunnskap” 
Dialogos tok initiativ til et møte med Ninon Onarheim og Dagny Ringheim i Steinerskole-
forbundet som ga positiv respons og innspill angående idéen om å samle “den tause 
kunnskapen” som i dag finnes hos mange av de eldre medarbeiderne i steinerskolene. Det 
dreier seg om en opparbeidet erfaring og kunnskap som ikke må forsvinne med deres avgang. 
Det er ikke tenkt at Dialogos skal drifte dette prosjektet, men først og fremst være fødsels-
hjelper. Det vil nå være viktig å jobbe videre med idéen og se hvilken form det kan ha, i 
samarbeide med Rudolf Steinerhøyskolen (RSH). Økonomien til prosjektet vil være avhengig 
av at det samtidig utvikles et finansieringsopplegg. Likeledes kan en digitalisering av 
artiklene i Ariadnes Årbok som per i dag ikke ligger på nettet, være et element i dette 
prosjektet.  
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Julemarked Rudolf Steinerskolen i Oslo på Hovseter 2011. 
 
Samarbeid pedagogiske virksomheter  
I 2010 ble det etter initiativ fra Steinerskoleforbundet startet et bredere samarbeid mellom de 
pedagogiske virksomhetene og forbundene i samarbeid med Dialogos. Initiativet fortsatte med 
et møte på ettervinteren 2011, og det ble også kort omtalt i bladet Pengevirke. Et konkret 
tiltak som ble drøftet var at første utgave av Steinerskolebladet i kalenderåret også sendes til 
alle steinerbarnehageforeldre, da barna som går i barnehagen er potensielle elever ved steiner-
skolene. Det er derfor svært viktig med direkte kommunikasjon og informasjonsflyt mellom 
barnehagene og skolene. Samtidig opplever vi at flere barnehager og skoler videresender 
nyhetsbrevet AntroPost til både ansatte og foreldre, som på denne måten får innblikk i det 
som også foregår i andre virksomheter og på ulike arbeidsområder tilknyttet antroposofien. 
Samarbeidsgruppen startet også arbeidet med ”10 kjappe” om steinerpedagogikk. Pga sykdom 
har dette blitt forsinket, men vi planlegger å få ”10 kjappe” på plass innen høsten 2012.  
  
Steinerbarnehagers praksis  
I samarbeid med Barnehageforbundet tok Dialogos initiativ til å få innlemmet steinerbarne-
hagenes praksis i en prosjektsøknad til Forskningsrådets utlysning Utdanning 2020, som bl a 
skal fokusere på kvalitet i den norske barnehagesektoren. Barnehageforbundet vedtok i et 
styremøte 7.11. at de ønsket å være med på dette initiativet. Gjennom videre kontakt viste det 
seg dessverre at vi ikke klarte å få innlemme steinerbarnehagene i noen av de aktuelle 
prosjektene. De involverte forskerne ved Dronning Mauds minne og Høyskolen i Oslo mente 
imidlertid det kunne være mulig å samarbeide på andre nivåer. Dette er kontakter som bør og 
kan pleies videre. En oversikt over søknadene som kom inn til Forskningsrådet er tilgjengelig 
her: http://www.forskningsradet.no/prognett-utdanning/Nyheter/Innkomne_soknader_til_aprilfristen/1253977269439.  
 
Steinerskoleforbundet Rådsmøte og konferanse, samt «Kunnskapsbløffen».  
Dialogos var invitert til Rådsmøtet 24.3.11 og Sissel Jenseth fortalte deltakerne om medie- og 
ressurssenterets arbeid. Ingunn Kroken deltok på rådskonferansen påfølgende dag, der 
Dialogos også ble bedt om å undersøke hvilke mulige alliansepartnere Steinerskolen har når 



 

 

DIALOGOS 2011, dialogos.no  

 	  

6 

det gjelder motstanden mot de nasjonale prøvene. Dialogos kontaktet mange, bl a repre-
sentanter for foreldreutvalget for grunnopplæringen, Utdanningsforbundet, Norsk 
Montessoriforbund, UiO og Høgskolen i Bodø. Gjennomgangstonen var at fagfolk uten hell 
har protestert og gjort innsigelser mot de nasjonale prøvene i flere år uten at det har nyttet det 
minste. Om noen nå skulle klare å reise noen motstand, måtte store foreldregrupper komme på 
banen, men ingen kunne se at det var noen bevegelse på gang her. Professor Gustav K. 
Karlsen ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, som har skrevet en ramsalt kritikk av utdannings-
politikken i sin bok Utdanning, styring og marked, understøttet dette synet da han senere 
holdt et flammende og engasjert innlegg på Rådskonferansen. Karlsen viste hvilke store 
internasjonale krefter norsk skolepolitikk rent faktisk er underlagt.  
 
De som ellers sto mest kampklare i forhold til de nasjonale prøver var Utdanningsforbundet, 
som etter Magnus Marsdals nylig utgitte bok Kunnskapsbløffen innkalte til et møte rundt 
temaet. Kunnskapsbløffen tar for seg læreres store frustrasjon rundt den store vektlegging av 
de nasjonale prøvene på bekostning av skolens dannelsesmandat. Dette vil ble av temaene på 
Manifests årskonferanse i mars 2012. Både Dialogos og Steinerskoleforbundet var 
representert på inspirerende møte og debatt i Utdanningsforbundet rundt de nasjonale prøver. 
Steinerskoleforbundet deltok senere på Manifests årskonferanse rundt samme tema. 
 
Arbeidsmøtet med Ted Warren  
Dialogos inviterte mangeårig steinerskolelærer Ted Warren til et arbeidsmøte angående 
steinerskolens oppgaver i forhold til ungdom. Partnervirksomhetene ble også invitert til å 
delta på arbeidsmøtet.  
 
2) Offentlighet og media 
 
Dialogos følger med i media på områder som har betydning for virksomhetene, og vi samler 
og systematiserer ulike debatter som pågår – så langt ressursene rekker. Pressemeldinger og 
annen informasjon utarbeides ved behov. Senteret svarer også på henvendelser fra pressen og 
videreformidler kontakt.  
 

   
Ny tid hadde et oppslag på 10 sider, Vårt land presenterte Trond Berg Eriksens foredrag over 2 sider. 
 
Media og offentlige foredrag  
I de senere årene har det skjedd en klar økning i antall artikler som vedrører antroposofi, 
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Rudolf Steiner og virksomheten til Dialogos’ partnere. Vi vil her forsøke å gi en oversikt over 
denne aktiviteten, først og fremt i de nasjonale og større mediene, samt å henvise til noen 
offentlige foredrag som er holdt. For de som har vært mest aktive, har vi søkt å samle disse.  
 
Cato Schiøtz deltok i et frokostmøte på Blindern 24.2. og snakket om Bisarr overtro eller 
livgivende åndsimpuls? Han deltok i P2s samfunnsprogram Ekko 2.3. der han snakket om 
Rudolf Steiner 150 år, og han hadde en kronikk på trykk i Aftenposten 3.3 der han skrev om 
Om arven etter Steiner. Cato Schiøtz holdt også et foredrag om samme tema på Nansenskolen 
16.3. Han ble invitert som programleder til et sommerprogram på P2 som gikk den 22. juli kl 
15-16 hvor han snakket om antroposofi og nødvendigheten av åndsfrihet på det samme 
tidspunkt som terroren utspilte seg i Oslo. Cato Schiøtz var også deltaker i programmet 
Trygdekontoret på NRK3, med temaet Er nordmenn for godtroende? som bl a omhandlet 
legemiddelindustrien hvor også allmennpraktiker Jørgen Skavlan deltok.  
 
Frode Barkved skrev i Klassekampen (KK) 28.2 om Rudolf Steiner 150 år; The proof of the 
pudding is in the eating... Han kommenterte Ivo de Figuireidos anklage om Den hvite Roses 
antisemittisme i Aftenposten 11.1 og svarte på Vetlesens kronikk om "Psykohegemoniet" i 
KK 14.1. Videre skrev Frode Barkved om Å skli på et bananskall, i Morgenbladet 21.1 som 
tilsvar på et innlegg fra forfatterparet Kristin Sandberg og Trond Kristoffersen. Den 14.2 blir 
Frode Barkved intervjuet av Bergens Tidene, Snakkar om Antroposofi, no til dags. Da Ny Tid 
hadde et omfattende artikkel på 10 sider kalt Steinerstyret (inklusive forsiden) den 17.3., ble 
dette fulgt opp av en rekke meningsytringer, blant annet Antroposofisk debattkunst av Tore 
Rem og Frode Barkveds tilsvar til ham kalt En kalkulert misforståelse. Barkved hadde 
dessuten en kronikk i KK 16.6 som omhandlet Kampen om barndommen, som understøttet 
Marsdals funn i Kunnskapsbløffen som stod i KK 26.8. Nyttårsaften 2011 hadde Frode 
Barkeve nok en kronikk i KK, I storesøsters buss - om reinkarnasjon i et humanistisk 
perspektiv. Hans Manifestets Post Scriptum som omhandlet 22. juli ble trykket i KK 6. august. 
Skribent og medarbeider i tidsskriftet Cogito, Henning Næss, hadde en kronikk i KK 12.5 om 
Samfunnet slik det er – som omhandlet Rudolf Steiner og hans bok Tregreningen. I 
Dagsavisen 28.6. hadde Næss et innlegg: Med viten og vilje – Det er all grunn til å være 
skeptisk til ensidig intellektuell læring, hvor han henviser til steinerpedagogikken. Arne 
Øgaard hadde en kronikk om Helgeseter i Bergens Tidende 7.6. under tittelen: Hva ville 
Rudolf Steiner. I Aftenposten 6.7. fikk han på trykk et innlegg om PISA undersøkelser, og i 
Dagsavisen 12.7. om Bedre dresserte elever og karakterer i skolen. Den 1.3 hadde Øgaard en 
kronikk i Moss avis i forbindelse med 150-årsjubileet: Arven etter Rudolf Steiner, og han 
svarte også 5.4 på en tidligere kronikk av Sandberg og Kristoffersens i VG. Likeledes hadde 
han en artikkel om antroposofi i Stavanger Aftenblad 12.5. Dag Hauffen skrev i Nationen 9.6 
Om jordbruk - biodynamisk og tradisjonelt og han hadde en kronikk i Trønder-Avisa 25.5. 
som omhandlet Fornuft og Rettferdighet – der tregreningstanken var utgangspunktet. David 
Brierley, en av grunnleggerne av Rudolf Steinerhøyskolen i Oslo, holdt 1.3 et foredrag for 
politikere ved Europaparlamentet i Brussel om lærerutdanningen innenfor EU. Sosialtera-
peutisk Forbund hadde egen stand på SOR-konferansen 31.3.-1.4 i Oslo, der beboere og 
medarbeidere fra Helgeseter viste en scene fra Peer Gynt for alle. 
 
Av andre oppslag i media og aktiviteter kan vi nevne: Nasjonalbiblioteket feiret Rudolf Steiner 
150 år på sine nettsider. Trond Berg Eriksens foredrag i Litteraturhuset i forbindelse 150-
årsjubileet, Rudolf Steiner var en typisk modernist, står referert i Vårt Land 7.3. EmpoTV viste 
24.3 en reportasje fra Vidaråsen, og 8.11 hadde de et filminnslag fra arrangementet Peer for 
alle ved Gålåvatnet 16.-21.8. Også Gudbrandsdølen Dagningen hadde 22.8 et oppslag fra 
Peer for alle. Første program i NRKs serie Underveis omhandlet Camphill-kollektivet 
på Rotvoll i Trondheim og Henrik Hammer og hans familie, se http://www.nrk.no/nett-tv/klipp/791628. 
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NRK viste også dokumentaren om kronprinsesse Mette-Marit (del 2) 27.11. hvor vi fikk se 
Tore Saatvedts audiens på Slottet. Tore bor på Granly. Audiensen ble også omtalt i Landsbyliv 
nr 26 og i ukebladet Hjemmet nr 51. Dagbladet hadde 13.11 en firesiders artikkel fra 
Vallersund Gård kalt Tilsammans. Idyll. Oikos.no la samtidig ut en artikkel på sine nettsider: 
Vallersund: Økolandsby i Norge – selvforsynt med strøm. I Dagsrevyen 8.12. var det et innslag 
fra Grobunn om prosjektet Felles Fremtid. NRK2 viste også 30.11. oppvekstfilmen Mellom 
Engler & Drager, laget av David Alræk, som omhandlet de to norske tenåringsbrødrene Peder 
(18) og Johannes (16) i Järna i Sverige. Den 5.10 skrev Universitas om Eurytmihøyskolen, 
Noregs minste høgskole.  
	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ledelsen Den norske 
Eurytmihøyskole: Ragnhild 
Fretheim, Marianne Tvedt 
og Coralee Schmandt 
etterlyser eurytmistudenter.	  

	  
”Egne” publikasjoner 
Av artikler om Dialogos sine partnerne i ”interne” publikasjoner i 2011 kan vi henvise til Dag 
Otto Thunold sine to artikler Pedagogikk og verdensanskuelse I og II i Antroposofi i Norge. 
Sissel Jenseth skrev om Eurytmiskolen som Etterlyser nordiske studenter! i Antroposofi i 
Norge og i bladet Libra, og artikkelen Biografi som metode i Pengevirke. Ragnhild Nilsen 
skrev om situasjonen i SEKEM i forbindelse med revolusjonen i Egypt i Antroposofi i Norge. 
Ingunn Kroken og Sissel Jenseth skrev også artikkelen Dialogos - det muliges kunst i 
Landsbyliv.  
 
Det elektroniske nyhetsbrevet AntroPost, som utgis av Sissel Jenseth og Antroposofisk Selskap 
i Norge, hadde 5-årsjubileum i 2011. Nyhetsbrevet omtaler svært mange av aktivitetene som 
pågår i Dialogos og blant partnervirksomhetene. Nyhetsbrevet utkom første gang 4. desember 
2006, og det er sendt ut 46 ganger i løpet av disse fem årene. Det er litt i overkant av 3000 som 
mottar dette. Tidligere utgaver av AntroPost ligger her: http://www.antroposofi.no/index.php?id=68. 
 
Brosjyren Det antroposofiske kvartal bak Slottet som beskriver de ulike virksomhetene 
tilknyttet antroposofien, ble i løpet av 2011 oversatt til engelsk. Brosjyren forefinnes nå både 
på norsk, tysk og engelsk som nettversjon. Den norske utgaven er trykket i et større opplag for 
utdeling. Se norsk utgave: http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/antroposofisk_kvartal.pdf  
 
Pressemeldinger 
Dialogos har i løpet av 2011 sendt ut følgende pressemeldinger: 
(21.2.11) Rudolf Steiner 150 år. Fem kvelder på Litteraturhuset i uke 9 hvor vi setter søke-
lyset på Rudolf Steiner og arven etter ham. http://www.dialogos.no/aktuelt/pressemeldinger/114-150-aar-rudolfsteiner  

(7.3.11) Skavlans feilinformasjon - antroposofiske leger tilbakeviser påstander i Skavlans 
artikkel "Vitenskap og tarmskylling". http://www.dialogos.no/aktuelt/pressemeldinger  
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(10.8.11) Peer for alle 2011. I et grensesprengende arrangement ved Gålå-vatnet blir Peer 
Gynt fremført av 200 amatørskuespillere med og uten funksjonshindringer. 
http://www.dialogos.no/mediacenter/pdf/pressemelding/peer_for_alle2011.pdf  
(23.8.11) Pressemelding for Landbruksseminaret og annonsering på Litteraturhuset. 
(15.9.2011)”Et levende mangfold – antroposofi i praksis” arrangeres for fjerde året på rad på 
Rådhusplassen lørdag 17. september. 
(20.09.11) ”Rudolf Steiner versus CG Jung”. Gary Lachman, amerikansk filosof og 
grunnlegger av 70-tallsgruppa Blondie, på Litteraturhuset fredag 23. september.  
 
Dialogos har også bidratt til å utforme pressemeldinger når partnervirksomheter har bedt om 
dette.  
 
Bistand bokutgivelse  
Sissel Jenseth har vært redaktør for utgivelsen av biografien til dr. Ibrahim Abouleish  
SEKEM – En veiviser for det nye Egypt, som blir utgitt på norsk på Antropos forlag i 2012. 
  
Nyhetstjeneste - informasjonsflyt fra media 
Dialogos følger daglig med i media, både når det gjelder egne saker, men også artikler og 
ytringer som er relevante for Dialogos’ partnere. Medieinnslagene innsamles og omformes til 
korte sammendrag som sendes per epost til medlemmer, partnere og andre som ønsker å holde 
seg oppdatert i mediebildet. Nyhetstjenesten utgjør ca 3-5 artikler/omtaler per uke (ca 250 i 
året) og som i 2011 ble sendt til litt over 100 personer. Artiklene legges også på det interne 
forumet www.forum.dialogos.no, sortert etter tema, slik at skribenter og andre interesserte lett 
kan orientere, for eksempel når man arbeider med artikler, saksdokument eller ønsker knytte 
kontakter rundt tema som er relevante for dem. I løpet av 2011 er det lagt inn totalt 444 nye 
artikler/innspill på forumet.  
 
3) Offentlige arrangementer, seminarer og møter 
 
Dialogos samarbeider med ulike institusjoner og virksomheter om offentlige arrangement. Ett 
av disse er markedet på Rådhusplassen. En annen oppgave er å arrangere seminarer og møter 
om aktuelle tema og å bidra til dialog. 
 

  
Fra katalogen for Litteraturhuset, se: http://issuu.com/litteraturhuset/docs/program1-‐2011/70  
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Fem kvelder på Litteraturhuset 28.2-4.3 
Arrangører: Forum Berle, Antroposofisk Selskap i Norge og Dialogos. 
(28.2.) Hvem var Rudolf Steiner? Antroposofiens aktualitet i vår tid. Miniseminar; Frode 
Barkved, Trond Skaftnesmo, Berit Frøseth, Harald Haakstad, Cato Schiøtz, Bente Edlund. 
(1.3.) Rudolf Steiner i idéhistorisk lys. Trond Berg Eriksen, Peter N Waage 
(2.3.) Antroposofiens virkningshistorie i norsk akademia og kulturliv. Cato Schiøtz, Tore 
Rem. Bokpresentasjon: Mot strømmen. Antroposofiens pionerer i Norge. Terje Christensen, 
Oddvar Granly. 
(3.3.) Rudolf Steiners bidrag til samfunn og økonomi. Morten Gunge, Ove Jakobsen. 
(4.3.) SEKEM – Kulturfornyelse i den egyptiske ørken. Ragnhild Nilsen. Filmvisning; 
Christian Labharts: “Zwischen Himmel und Erde”  
Foredragene i forbindelse med Rudolf Steiners 150 års jubileum ble samlet i en felles utgave 
av Antroposofi i Norge og Libra 4-2011: http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/AiN_-‐_Libra_4-‐2011_RFS.pdf  
 
Framtidsfrø 
I forbindelse med lanseringen av boka Framtidsfrø - spirer til en bedre verden tok Ingunn 
Kroken på seg sammen med Ane Mari Aakernes å lage en facebookside. Målet for siden er å 
skape et nettverkssted for de som er interesserte i bokas ulike tema, der for øvrig mange med 
interesse for antroposofi er representert. Se: http://www.facebook.com/Paradigmeskiftarbeiderne  

  
Barnehagestevne 
Mathias Bolt Lesniak holdt en innledning om Dialogos på Barnehagestevnet på Nesodden 
andre helg etter påske. Han delte ut gavegiroer fra Dialogos og appellerte til deltakerne om å 
bidra med litt støtte arbeidet til Dialogos. 
 

   
                                                  Mange mennesker oppsøkte markedet på Rådhusplassen 2011. 
 
Høstmarked Rådhusplassen  
Et levende mangfold – Antroposofi i praksis ble gjennomført for fjerde år på rad lørdag 17. 
september på Rådhusplassen i Oslo. Her var det salg av biodynamiske produkter, håndverk, 
bøker, økologisk kafé, aktiviteter for barn, stands og info. I tillegg til Antroposofisk Selskap 
og Dialogos som er ansvarlige, var Ninon Onarheim, Steinerskoleforbundet, og Idun Leinaas, 
Biologisk-dynamisk Forening, begge delaktige i arrangementet. Det skjedde også i samarbeid 
med Matstreif, noe som gjorde at det kom svært mange besøkende.  
Se fotobrev: http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/Fotobrev_Ra__778_dhusplassen_17.09.2011.pdf  
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Omvisning i Nobelinstituttet og vandring 
23.9 var det omvisning og foredrag med Cato Schiøtz i Nobelinstituttets store sal der Rudolf 
Steiner i sin tid holdt i alt 49 foredrag. Se foto fra omvisningen og vandringen i Det 
Antroposofisk kvartalet. http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/Fotobrev_Nobel_og_GL_2011.pdf  
 

 
I Komiterommet i Nobelinstituttet henger portretter av de tidligere fredsprisvinnerne. 
 
Steinerbiograf Gary Lachman  
Gary Lachman holdt 23.9 foredraget Steiner versus C G Jung i Litteraturhuset. I 2007 ga han 
ut en biografi om Rudolf Steiner, som kom på norsk på Flux forlag i 2010, Rudolf Steiner - 
Liv og tanker, og i 2010 kom han med boken Jung the Mystic: The Esoteric Dimensions of 
Carl Jung's Life and Teachings (Tarcher/Penguin). Arrangør: Dialogos, ASN og Forum Berle. 
Flux inviterte til middag lørdag kveld hvor Regine Andersen deltok fra Dialogos. 
http://www.litteraturhuset.no/program/2011/09/steinerversusjung.html  
  
4) Begivenheter blant partnervirksomhetene 
 
En av oppgavene til Dialogos er å fortelle offentligheten hva som skjer innen partnervirksom-
hetene. AntroPost og Dialogos nettsider er sentrale informasjonskanaler i den sammenheng. 
Noe av det som er blitt omtalt der er følgende:  
 
Priser 
Bonden Johan Swärd fikk Plantearven-prisen 2011 for sitt omfattende arbeid med å undersøke 
egenskaper hos gamle kornsorter og å sørge for at korn dyrkes og mel brukes av sorter som 
tidligere bare fantes som frø i frysebokser. På gården Aschim Vestre, som Johan Swärd driver 
sammen med kona Kristin, har han i dag over 50 kornsorter, i produksjon eller til oppfor-
mering, prøvedyrking og oppbevaring.  
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Ny steinerskole i Oslo sentrum  
En gruppe foreldre har gått sammen om å starte en ny steinerskole i Oslo sentrum. Siden 
Utdanningsdirektoratet krever at man ved oppstart av en friskole først må etablere en stiftelse 
med minimum 100.000 kr i stiftelseskapital, ble det gjennomført en pengedugnad i løpet av 
2011. Søknaden ble godkjent av Utdanningsdirektoratet i november 2011. Målet er skolestart 
høsten 2013, med et tilbud for 1.-3. klasse i første omgang. Nå jaktes det på lokaler i 
sentrumsbydelene. http://www.facebook.com/pages/Initiativ-‐for-‐Steinerskole-‐i-‐Oslo-‐sentrum/374595046771  

 
Nytt bachelorstudium i sosialpedagogikk  
Rudolf Steinerhøyskolen (RSH) fikk i 2011 NOKUT-godkjenning av et nytt 4-årig deltids-
studium i sosialpedagogikk. Studiet har oppstart høsten 2012 på Berle i Oslo, og det vil 
kvalifisere for sosialfaglig arbeid i steinerskolene og sosialterapeutiske virksomheter (bl a 
Camphill, m fl). Studiet organiseres som en blokkutdanning med 4 moduler à 2 uker per 
studieår, og det er basert på at studentene har en avgrenset arbeidstilknytning i studietiden. 
Studiet gir bachelorgrad i sosialpedagogikk og 180 studiepoeng. http://www.rshoyskolen.no/sp/  
 

 
 
Rudolf Steinerhøyskolen 30 år 
30-årsjubileet ble feiret med en temauke Pedagogikk i en flerkulturell verden 14.-18.11, og 
det var flere foredrag og en festaften 22.11. 
 
Antropos Forlag 50 år 
Jubileet ble markert på Litteraturhuset med en presentasjon av boken Spirituell økologi med 
tekstbidrag av Rudolf Steiner og et forord av Thomas Hylland Eriksen. 

 
5) Nettside som møtested og kunnskapsbase 
 
Nettsiden Dialogos.no er opprettet som en ressursbase overfor media, offentlighet, våre 
partnervirksomheter og andre interesserte. Arbeidet med å utvide nettsiden pågår kontinuerlig. 
Forsiden er aktivt i bruk for å vise nyheter og aktuelle saker. 
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Dialogos kalender www.dialogos.no/kalender 
synliggjør aktiviteter og arrangementer som er aktuelle 
for våre partnere. Det ble redegjort for over 90 
arrangementer/aktiviteter på kalenderen i 2011.  
  
På nettsiden finnes også en samlet oversikt over 
lærerutdannelse, førskolelærerutdannelse og 
mastergradsstudie ved Rudolf Steinerhøyskolen og  
Den norske eurytmihøyskolen, samt Oslokurset, se 
www.dialogos.no/ressurser/utdanning.   
 www.dialogos.no/kalender  

 
I tillegg kan partnervirksomhetene få lagt ut info om ledige stillinger på nettsiden 
www.dialogos.no/aktuelt/stillinger. 
 
Det henvises til kalenderen og samlesiden for ledige stillinger i hver utgave av AntroPost.  
Det tidligere domenet ”dialogos.oslo.no” er sagt opp. 

 
6) Interne møter, seminarer og kommunikasjon 
 
Dialogos arrangerer inspirasjons- og dialogmøter for våre samarbeidspartnere og foreningens 
øvrige medlemmer for å bidra til faglig utvikling innen offentlighetsarbeid, gjensidig 
erfaringsutveksling og idémyldring, samt å utdype spørsmål av felles interesse. 
 
Karl-Martin Dietz  
Dialogos hadde et uformelt møte 24.2 med Karl-Martin Dietz fra Friedrich von Hardenberg 
Institut für Kulturwissenschaften, Heidelberg http://www.hardenberginstitut.de. Også partnere- og 
nettverket var invitert til møtet. Vi drøftet mulighetene for å drifte en frittstående organisasjon 
som Dialogos ut fra et fritt åndsliv. Tross usikre finanser har han selv arbeidet ved Friedrich 
von Hardenberg Institut i over 30 år. Han mente at det viktigste er å klare seg fra år til år. Han 
var i Oslo i forbindelse med jubileet for Rudolf Steiner 150 år og hadde et seminar som 
omhandlet samme tema; Om å leve i individualiseringens tidsalder. Se referat fra dette i 
jubileumsutgaven: Veiviser – aktualitet – virkninger, s 8: 
http://www.antroposofi.no/fileadmin/ain/AiN_-_Libra_4-2011_RFS.pdf 
 
Erik Utne  
Dialogos hadde også gleden av å møte med Eric Utne, grunnleggeren av Utne Reader – det 
største alternative tidsskriftet i USA. Han var i Norge 18.5 i forbindelse med en planlagt 
bokutgivelse om Fridtjof Nansens mange brev til sin amerikanske elskerinne Brenda Ueland 
(som var Erik Utnes stebestemor). Eric Utne, som har norske røtter, har også vært 
steinerskolelærer ved City of Lakes Waldorf School i Minneapolis, og han har en unik 
kunnskap om media og alternativ- og antroposofibevegelsen i USA. Han har vært 
foredragsholder og workshopleder hos YiP folkehøyskole i Järna.  
 
Elizabeth Wirsching  
Vi hadde et kafémøte med Elizabeth Wirsching som i 10-11 år har vært leder av Ungdoms-
seksjonen i Gotheanum, et engasjement som var under sin avslutning i 2011. Hun har hatt 
møter med forskjellige stiftelser og aktører i Norge og Norden for å se på muligheten av å 
bygge opp et nettverk av stiftelser som kan bidra med pengestøtte til framtidsrettede initiativer 
med antroposofisk inspirasjon i Norden. Dette kan muligens bli knyttet til Dialogos. 
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Cato Schiøtz og Sletnerstiftelsen 
Sletnerstiftelsen, Antroposofisk Selskap og Biologisk-dynamisk Forening hadde et møte 13.9 
med Cato Schiøtz, som juridisk rådgiver, angående en mulig oppløsning av Sletnerstiftelsen.  
 
Josefines gate 12 
Sissel Jenseth og Philip Nordtvedt har gått inn i en prosess angående Josefines gate 12 i 
forbindelse med en eventuell utleie til CoachTeam 8-9 virkedager i måneden. Sissel Jenseth 
og Philip Nordtvedt deltok i et møte med CoachTeam, Geir Hågvar og Arne Møller 5.12. 
Ragnhild Nilsen, som er leder av Sekem Scandinavia, er en av tre partnere i CoachTeam. 
Josefines gate 12 ble ervervet av Oslogruppen i 1955 og har vært et viktig arnested i 
forbindelse med etableringen av flere virksomheter i Norge, som Antropos Forlag, Helios, 
Pedagogisk seminar m fl. Det har lenge vært behov for en oppgradering i huset, men 
manglende inntekt har vært et problem. Gjennom økt utleie kan økonomien forbedres.  
 
Skribentnettverk og Forum 
Dialogos sitt skribentnettverk og forum ble etablert 2010. Dette er en løst sammensatt gruppe 
av mennesker som ønsker å holde seg orientert og være informert både når det gjelder 
Dialogos sitt arbeidet og aktuelle saker som debatteres i samfunnet innenfor de ulike tema 
virksomhetene beskjeftiger seg med. Alle partnerne i Dialogos er med i dette kontaktnettet, 
samt skribenter og andre som står nær tilknyttet. Kretsen er sterkt voksende, og ved utgangen 
av 2011 var det litt over 100 personer som mottok disse epostene. Tilbakemeldingene er svært 
positive, så det er tydelig at dette har vært et behov som nå ivaretas. Blant annet gir den jevnt 
pågående nyhetsflyten en opplevelse at man ikke står ”alene”, og man kan få innspill og 
tilbakemelding fra en større krets. Det sendes ut ca 3-5 artikler/omtaler fra media per uke. 
Disse legges også inn på det interne forumet www.forum.dialogos.no (444 nye innlegg i løpet 
av 2011). De mest aktive emnene handler om steinerskolen, offentlig skole og utdanning, 
debatter i forbindelse med bokutgivelser, religion/livssyn/ verdensanskuelser, politikk, 
filosofi og samfunn, vaksinasjon og antroposofi. Ved utgangen av 2011 var det for eks 85 
artikler om steinerskolen og 117 innlegg om offentlig skole og utdanning på forumet. 
Dialogos bidrar med tilbakemelding til skribenter innen nettverket som ønsker dette. 
 
7) Nye arbeidsområder 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bent Engelbrecht 
fra Ankerhus i 
Danmark og Otto 
Scharmer, som 
begge besøkte Oslo 
7.3 og presenterte 
den norske utgaven 
av Teori U. 
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Otto Scharmer og Teori U	  
Otto Scharmer besøkte Norge i forbindelse med at Ankerhus Danmark og Abelia (NHO-
foreningen for kunnskaps- og teknologibedrifter) arrangerte et halvdagsseminar Teori U - 
lederskap som åpner framtiden 7.3. Både Ingunn Kroken og Sissel Jenseth deltok sammen 
med ca 170 andre. Arrangementet skjedde i forbindelse med at boken Teori U forelå i norsk 
utgave http://www.dialogos.no/bibliotek/boker/143-‐teoriu, og Ankerhus ønsker via kontaktene i Abelia å 
få til Teori U kurs i Norge. Dessverre ble det ingen påmeldinger etter seminaret, og boksalget 
gikk også svært tregt. Bent Engelbrecht, leder i Ankerhus Danmark, tok derfor kontakt med 
Dialogos. Vi hadde et møte 10.11 om det kunne være aktuelt for Dialogos å gjennomføre slike 
kurs i Norge (2-4 i året) sammen med Ankerhus Danmark. Vi svarte ja til dette, og Ingunn 
Kroken tok på seg ansvaret. Det første kurset i Oslo var i mars 2012. Kurset viste seg å bli 
fullbooket, med flere på venteliste. Et nytt kurs vil arrangeres i september 2012. Det er også 
planlagt å arrangere flere trinn innen Teori U, avhengig av interessen. Se video fra Scharmers 
halvdagsseminar i Oslo her: http://www.youtube.com/watch?v=lCl5pWqzmvk  
  
Produksjon og administrasjon av Landsbyliv 
Dialogos ble invitert til å være med i en styringsgruppe nedsatt av Camphill Landsbystiftelsen 
og Sosialterapeutisk Forbund (SF) for å se på videreføring av bladet Landsbyliv som skulle 
overtas av Sosialterapeutisk Forbund fra 1.1.2012. Bladet hadde bl a finansielle utfordringer. 
Styringsgruppen bestod av Dag Balavoine, Geir Legreid, Rigmor Skålholt og Sissel Jenseth 
fra Dialogos. Det ble holdt to møter (24.6., 7.09.) før innstillingen ble overlevert årsmøtet i 
SF. Under arbeidet kom det fram et klart ønske om at Dialogos skulle ta over det admini-
strative arbeidet, samt regnskap og produksjonen (layout, trykking) av Landsbyliv fra 
vårnummeret 2012. Dialogos skal også etablere en nettside for Landsbyliv.no. Sissel Jenseth 
påtok seg ansvaret for dette, og arbeidet betales ut fra dets omfang. Avtalen som er inngått 
med SF fra 1.1.2012 og kan reforhandles ved årsskiftet 2013 ut fra erfaringene som blir høstet 
gjennom 2012. 
 
	  

 
”Fløytespiller” av Astrid Dahlsveen fra utsillingen “Skulptur i natur” på Vallersund 2009.
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Partnere, medlemmer og medarbeider 2011 
 
Dialogos er organisert som en medlemsforening med individuelle medlemmer og støtte-
medlemmer (institusjoner). Foreningen har to beslutningsorganer: styret og årsmøtet.  
 
Dialogos medie- og ressurssenter er dannet som et nettverk av antroposofisk inspirerte 
virksomheter (våre partnere). Disse bidrar med et fast beløp årlig til senterets virksomhet.  
Det er opprettet en referansegruppe fra partnervirksomhetene med rådgivende mandat. 
 
Medlemmer 
Man kan være individuelt medlem i foreningen Dialogos (medlemskontingent 250 kr) eller 
institusjonsmedlem (medlemskontingent 1000 kr). Kun individuelle medlemmer har 
stemmerett ved årsmøtet.  
I 2011 hadde foreningen Dialogos: 

24 individuelle medlemmer (økte fra 11 medlemmer i 2010 og 8 medlemmer i 2009). 
1 institusjonsmedlem (2 medlemmer i 2010). 

 
Partnere i Dialogos 2011  

Rudolf Steinerhøyskolen www.rshoyskolen.no 
Eurytmihøyskolen www.eurytmi.no 
Steinerskoleforbundet www.steinerskolen.no  
Steinerskolens Foreldreforbund www.foreldrene.no 
Steinerbarnehageforbundet www.steinerbarnehagene.no  
Camphill landsbystiftelsen inkl tidsskriftet Landsbyliv www.camphill.no 
Sosialterapeutisk Forbund www.sosialterapi.no  
Biologisk-dynamisk Forening www.biodynamisk.no  
Sekem Skandinavia www.sekemscandinavia.com  
BALDRON Dvergakademiet www.helseforhandleren.no  
LiliO Design www.lilio.com  
Antropos forlag og bokhandel www.antropos.no  
Forum Berle www.forumberle.no  
Antroposofisk Selskap i Norge www.antroposofi.no  

 
Medarbeidere 
Administrasjonen i Dialogos har bestått av ca et halvt årsverk tilsammen i 2011. 
Ingunn Kroken, daglig leder og ansvarlig Dialogos Forum og skribentnettverk. 
Sissel Jenseth, administrasjons- og prosjektansvarlig. 
Administrasjonen har i tillegg engasjert to personer i 2011: 
Adon Elmir, Conception, driftet nettsiden Dialogos.no fram til november 2011, da dette 
arbeidet ble overtatt av Jon Andreas Jenseth, JensethProsjekt. 
Jon Martin Røed, som er ansvarlig for årsregnskapet og lønnsutbetalinger. 
 
Styremedlemmer 
Foreningen ledes av et styre på 3-5 medlemmer, og opp til to varamedlemmer med to års 
tjenestetid. Årsmøtet velger styrets leder, nestleder, øvrige styremedlemmer. 
Styreledervervet har i praksis gått på omgang i styret. 
Regine Andersen, styreleder (valgt inn i styret på stiftelsesmøtet i 2005, som styreleder i 
2009). Hun er samfunnsviter og forsker, spesialisert på internasjonale avtalers innvirkning på 
forvaltningen av plantegenetiske ressurser i jordbruket. 
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Sissel Jenseth (siden 2009) er ansatt i en deltidsstilling i Dialogos. Hun er også styremedlem 
og deltidsansatt i Antroposofisk Selskap, hvor hun utgir det elektroniske nyhetsbrevet 
AntroPost. Hun er dessuten tilknyttet Sekem Scandinavia, og forfatter av en rekke sykkeltur-
bøker i Norge og har en deltidsstilling i Syklistenes Landsforening. 
Philip Asbjørn Nortvedt (siden 2009) har allsidig bakgrunn som arkitekt, kunstmaler, 
coachvirksomhet og arbeider i dag som steinerskolelærer ved Oslo by Steinerskole. 
Tormod Bjørnstad (fra 2010 til høsten 2011) var tidligere lærer ved Steinerskolen på 
Hovseter. Han har arbeidet som skolebokredaktør og prosjektleder for Musikk i Skolen. Driver 
konsulentfirmaet Nivåmetoden, som tilbyr opplæring og verktøy for kommunikasjon. 
Mathias Bolt Lesniak (siden 2010, varamedlem 2009) driver firmaet LiliO Design, som tilbyr 
webdesign, særlig blant antroposofiske virksomheter. Han er også aktiv i 
folkehøyskolen YIP (www.yip.se) og har vært aktiv i Ungdomsseksjonen ved Goetheanum. 
Jannike Østervold, varamedlem (siden 2010). Hun arbeider til daglig i Cultura Bank og er 
redaksjonssekretær for bladet Pengevirke - tidsskrift for ny bankkultur, som utgis av Cultura 
Bank i samarbeid med Merkur Bank i Danmark. 
 
Revisor 
Revisor velges på styremøtet for ett år av gangen.  
Christina Andersson (siden 2009) er valgt revisor for 2011. Hun er ansatt i Cultura Bank. 
 
Valgkomité 
Årsmøtet oppnevner en valgkomité på 2-3 medlemmer som velges for en toårsperiode: 
Cato Schiøtz (fra 2010), Forum Berle og med i styrene til en rekke relevante antroposofiske 
virksomheter. 
Ellen Spørck Gabriel (fra 2010), arbeider ved Rudolf Steinerskolen på Hovseter, og aktiv i 
Biologisk-Dynamisk forening gjennom mange år. 
Jan Bang (fra 2011), redaktør av Landsbyliv og tidligere Camphill-medarbeider 
 
Styremøter 
Det er avholdt åtte styremøter i Dialogos i 2011; 8. februar, 12. april, 24. mai, 7. juni, 31. 
august, 6. oktober, 17. november og 15. desember. Årsmøtet ble holdt 24. juni.  
De enkelte styremedlemmene bidrar også med ubetalte oppgaver ut over selve styrearbeidet. 
 
Arbeidsmiljø, ytre miljø, likestilling 
Til sine møter og som kontoradresse benytter 
Dialogos lokalene til Antroposofisk Selskap i 
Norge, Oscarsgt 10, 0352 Oslo.  
Styret anser at arbeidsmiljøet i virksomheten har 
vært godt. Foreningen har hatt to fast ansatte i 
deltidsstillinger. De ansatte har ikke vært utsatt 
for ulykker eller skader. Sykefraværet har vært 
minimalt. Staben består av to kvinner, mens to 
menn arbeider på engasjementsbasis med 
henholdsvis regnskap og nettside.  
 

 
Oscars gate 10, i Homansbyen i Oslo. 
	  

Styret har i 2011 bestått av 3 kvinner (inkl varamedlem) og 3 menn. 
 
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet. 
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Finansiering og økonomisk situasjon 
  
Dialogos har per i dag ikke nok inntjening gjennom sine partnervirksomheter. Gaver og 
prosjektstøtte er nødvendig. Dialogos tar også på seg noen betalte oppgaver. Samtidig er det 
viktig å beholde det frie ”handlingsrommet” for å arbeide med senteres kjerneaktiviteter. Ved 
årsskiftet 2011-2012 har Dialogos 150.000 kr i oppsparte midler. At beløpet er så vidt høyt, 
skyldes delvis en gave på kr 100.000,- i 2010 og oppsparte midler fra tidligere. Men det 
generelle inntektsgrunnlaget er relativt svakt, og er ikke nok til å dekke 0,5 årsverk inkludert 
husleie samt andre faste utgifter.	   
 
Gaver fra stiftelser og gavefond er på 35.000 kr for 2011. Dessverre kan vi ikke regne med å 
få dette flere ganger, da det har midlene har vært gitt til oppstart av senteret og ikke med tanke 
på drift. Prosjektstøtte synes lettere å skaffe, samtidig som det vil binde opp arbeids-
kapasiteten.	  Det er derfor avgjørende at det arbeides videre med fundraising. Det arbeides 
også i forhold til Skatteetaten for å skaffe skattefradrag for gaver til Dialogos i løpet av 2012. 
 
Styret i Dialogos har satt i gang et arbeid for å skaffe flere gavepenger og støtte fra fond, 
stiftelser og offentlige myndigheter. Vi ønsker å rette vår henvendelse mot virksomhetene, 
foreldre og tidligere elever ved skolene med flere. I løpet av 2011 ble det gjort ulike fremstøt, 
blant annet med utdeling av en giro. Arbeidsgruppen ’Fund raising’ bestod ved årsskriftet av 
Philip Nordtvedt og Mathias Bolt Lesniak. Dialogos har også utarbeidet en oversikt over 
stiftelser, fond, legater og støtteordninger i Norge og Norden, både med tanke på Dialogos 
selv, samt våre partnere, som også har mottatt denne oversikten. 
 
Inntektsgrunnlaget i 2011 
Dialogos er avhengig av bidrag fra våre partnere, medlemmer, gaver og fond. Dette utgjorde 
bortimot 100 prosent av inntektsgrunnlag til driften av medie-og ressurssenteret i 2011.  
 
Den total inntekten på 234 000 kr for 2011 fordelt på de ulike bidragsyterne, også prosentvis:  

Partnere 170 000 kr   73 prosent  
Bidrag fra fond 35 000 kr 15 prosent 
Enkeltmedlemmer 6 500 kr 2,6 prosent 
Bedriftsmedlemmer 1 000 kr 0,4 prosent 
Gaver og støtte 6 000 kr 2 prosent 
Annen inntekt/honorarer 15.500 kr 7 prosent 

 
Årsregnskap og fortsatt drift 
Etter styrets mening gir årsregnskapet en fullgod beskrivelse av Dialogos’ disponeringer og 
finansielle posisjon ved årets slutt i 2011. I årsregnskapet er forutsetning om fortsatt drift lagt 
til grunn, da det etter styrets oppfatning ikke er noen forhold som tilsier noe annet.  
 
Se revisors beretning side 21 (legges fram først på årsmøtet 31.5.2012).
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Regnskap og balanse 2011 

 

Resultatregnskap 1 detaljertForeningen Dialogos
Oscarsgt. 10
0352 OSLO

Regnskapsår 2011 (01.01.2011-31.12.2011), F.o.m. periode  1 t.o.m. periode 13.,
Avdeling (Ingen), Budsjett Resultatbudsjett, Valuta NOK, Kilde Hovedbok

Periodeutvalg Periodeutvalg i
fjor

Budsjett denne
periode

Driftsresultat
Driftsinntekter

Inntekter
3020 Partnere i Dialogos -170 000,00 -115 500,00 -150 000,00
3022 Bedrifts- og støttemedlemmer -1 000,00 -2 000,00 -2 000,00
3025 Medlemsinntekter -6 500,00 -2 700,00 -3 000,00
3026 Andre gaver -6 000,00 -102 500,00 -150 000,00
3120 Støtte fra fond/stiftelser -35 000,00 -45 000,00 -50 000,00
3410 Andre inntekter -15 500,00 -1 579,00 -1 000,00

-234 000,00Inntekter -269 279,00 -356 000,00
-234 000,00Driftsinntekter -269 279,00 -356 000,00

Driftskostnader
Lønnskostnad
5010 Faste lønninger 189 156,00 211 762,00 200 246,00
5190 Påløpne feriepenger 22 698,72 25 411,44 23 929,00
5410 Arbeidsgiveravgift 25 169,51 29 858,48 28 235,00
5411 Arb.giv.avg. pål. feriep. 3 200,56 3 583,00 3 374,00
5800 Refusjon av sykepenger -10 638,00 0,00 0,00
5920 Yrkesskadeforsikring 1 425,00 525,00 2 000,00

231 011,79Lønnskostnad 271 139,92 257 784,00
Annen driftskostnad
6300 Leie lokaler 18 000,00 10 500,00 18 000,00
6700 Revisjons- og regnskapshonorar 7 050,00 9 173,20 10 000,00
6800 Kontor- og datautgifter 4 418,50 679,20 5 000,00
6810 Nettside inkl. support 4 780,00 37 878,00 15 000,00
6840 Aviser, tidsskrifter, bøker mv. 2 365,00 0,00 5 000,00
6860 Interne møter 1 552,50 6 960,12 5 000,00
6880 Eksterne arrangementer 0,00 0,00 10 000,00
6940 Porto 180,00 0,00 0,00
7130 Reiseutgifter 402,00 382,00 5 000,00
7500 Forsikringspremier -264,00 0,00 0,00
7770 Andre driftsutgifter 86,00 2 555,78 0,00

38 570,00Annen driftskostnad 68 128,30 73 000,00
269 581,79Driftskostnader 339 268,22 330 784,00

35 581,79Driftsresultat 69 989,22 -25 216,00

Finansinntekter og finanskostnader
Finanskostnader

Annen rentekostnad
8150 Annen rentekostnad 100,00 0,00 0,00

100,00Annen rentekostnad 0,00 0,00
100,00Finanskostnader 0,00 0,00

100,00Finansinntekter og finanskostnader 0,00 0,00

35 681,79Resultat før ekstraordinære inntekter og kostnader 69 989,22 -25 216,00

35 681,79Resultat før skattekostnad 69 989,22 -25 216,00

35 681,79Årsoverskudd / Underskudd 69 989,22 -25 216,00

Utskrevet av Jon M. Røed 16.05.2012 14:45:42. Side 1



 

 

DIALOGOS 2011, dialogos.no  

 	  

20 

 



 

 

DIALOGOS 2011, dialogos.no  

 	  

21 

Revisors beretning 2011 

	  


