
	  

1 Tregrening, Rudolf Steiner, Vidarforlaget 2008 http://no.wikipedia.org/wiki/Tregrening	  
 2 Frihetens filosofi, Rudolf Steiner, Antropos 2008 http://www.antroposofi.no/antroposofi_rudolf_steiner/hva_er_antroposofi/etisk_individualisme	  

 

Hagefest i Homansbyen pinseaften 2014. Arne Øgaard om “Pinse, noen alvorlige festbetraktninger”. Se også side 5-6. 
	  
	  
	  
	  	  

ÅRSBERETNING 2014 
Dialogos medie- og ressurssenter  
 
 
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 søker å være en aktiv støttespiller for våre samarbeidspartnere. Vi overvåker 
media og videreformidler dette, samtidig som vi søker å skape dialog og bidra til utvikling 
gjennom artikler, møteplasser og andre aktiviteter. 
 
Dialogos har som formål å bidra til et mer humant samfunn, inspirert av ideene om sosial 
tregrening1 og etisk individualisme bygget på frihetens filosofi 2, blant annet gjennom å 
synliggjøre de alternative verdivalg som blant annet våre partnere står overfor. Et gjennom- 
regulert og kontrollerende samfunn er et hinder for frie, alternative impulser og virksomheter. 
 
Dialogos er organisert som en medlemsforening med individuelle medlemmer og støtte-
medlemmer (virksomheter/institusjoner). Foreningen ble stiftet 13. juni 2005 under navnet 
Dialogos Ressurssenter for sivile initiativer. Organisasjonen ble lagt om i 2009 og byttet navn  
til Dialogos medie- og ressurssenter.  
 
Økonomisk støttes Dialogos av våre samarbeidspartnerne, fond og stiftelser, samt mottar 
gavepenger fra enkeltpersoner. 
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Regine Andersen holdt innlegg under en workshop for skribenter og formidlere på Litteraturhuset i 
Oslo 3. mars 2015. Arrangører var Dialogos og KORE - database for forskning på jordbruk og 
matkvalitet, og teamet var Matjord. Samarbeidet med KORE ble påbegynt i 2014. 
 
 

Kort sammendrag Dialogos 2014 
 

Dialogos medie- og ressurssenter søker å skape dialog mellom antroposofiske virksomheter, og 
mellom offentligheten og virksomhetene. Dette skjer først og fremst gjennom nyhetsformidling 
og ved å skape åpne møteplasser.  
 En av Dialogos’ viktigste oppgaver er den aktive nyhetstjenesten som blant annet innebærer 
en kontinuerlig overvåking av nyhetsbildet i media. I tillegg samles og sorters utdrag fra 
nyhetene som sendes ut hver helg. I 2014 ble det sendt ut 38 Nyhetsdryss med til sammen 900 
nyhetssaker som gikk til 365 mottakere. Et utvalg av nyhetssakene som har sitt utspring i eller 
refererer til virksomheter innenfor den antroposofiske bevegelsen, er blitt samlet og sortert i en 
egen Årsrevy for Nyhetsdryss 2014, se bilag. 
 Dialogos sin digitale Kalender (dialogos.no/kalender) viste stor aktivitet i 2014, og det ble 
redegjort for i alt 162 relevante arrangementer og aktiviteter på kalenderen.  
 Fjorårets hyggelige nyskapning var en Hagefest pinseaften i Homansbyen/Oscars gt 10 med 
godt fremmøte. I forbindelse med Årsmøtet 2014 orienterte Regine Andersen om rapporten til 
at Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) – en utredning om forskjellen på økologisk og 
konvensjonell mat særlig mht helse. Dialogos hadde også et partnermøte 4. november. 
 Fordypningstemaet biodynamisk landbruk har fortsatt i 2014, og et nytt samarbeid startet 
opp like før jul med Elise Lund og KORE - database for forskning på jordbruk og matkvalitet.  
 Det ble gjennomført 6 styremøter i 2014, og i den forbindelse har Dialogos et pågående 
studiearbeidet. Temaet har vært det ”inspirative midtfeltet”.  
 Arbeidet i Dialogos opprettholdes av en 25 prosent stilling. Sissel Jenseth er ansvarlig og 
utfører arbeidet i tett samarbeid med Dialogos sitt styre.  
                  
Phillip Nortvedt, for styret i Dialogos
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Offentlighet, media og debatt – NYHETSDRYSS 
 
Dialogos følger daglig med i media for å fange opp artikler og ytringer som kan være relevante 
for våre partnere. Det innebærer en aktiv nyhetstjeneste der aktuelle medieinnslag samles og 
omformes til korte sammendrag som sendes ut ukentlig til medlemmer, partnere og andre som 
ønsker å holde seg oppdaterte om mediebildet.   
 
 

Nyhetsdryss  
 

Nyhetsdrysset søker å speile det som foregår i 
nyhetsbildet – både positive og negative 
hendelser – og å bidra til en bevisstgjøring om 
tiden vi står inne i. Formidlingen har også til 
oppgave å orientere og skape interesse for de 
ulike grenene innenfor den antroposofiske 
bevegelsen. Nyhetsovervåkningen fungerer 
også som en slags vaktbikkje som synliggjør 
mulige trusler, kritikk eller angrep, og mulig-
gjør mobilisering når situasjonen krever det.  
     I 2014 ble det sendt ut Nyhetsdyss 38 søn- 

 
 

 

dager. I tillegg ble AntroPost (Antroposofisk Selskap i Norge) sendt ut 10 ganger.  
Nyhetsdrysset utkommer ikke de helgene som AntroPost sendes ut. Tilsammen ble det sendt  
ut nyheter i alle årets helger i 2014 bortsett fra juli måned og julehelgen.  
    De 38 nyhetsdryssene formidlet litt i overkant av 900 saker som utgjør 172 A4 sider. Nyhets-
drysset gir også oversikt over kommende aktivitet som møter, seminarer, forestillinger etc.  
 Ved årsskiftet var det cirka 365 som mottok Nyhetsdryss, blant annet alle virksomhetene 
som skolene, gårder, camphill-landsbyer, antroposofiske leger m fl, samt aktive innenfor 
bevegelsen. Nyhetsdrysset sendes også til enkeltpersoner i utlandet som er interessert.  
 Det koster ikke noe å motta Nyhetsdryss, men mottakere oppfordres til å bli medlem i 
foreningen Dialogos eller bidra med gavepenger. Nyhetsdryss legges ikke ut på noen nettside 
eller offentliggjøres på annen måte. 
 Sissel Jenseth er ansvarlig for begge utgivelsene, både Nyhetsdryss og AntroPost. 
Interesserte kan ta kontakt med post@dialogos.no.  
 
ÅRSREVY  
 

Som en del av årsberetningen er det laget en sammenfatning av saker som har stått i Nyhets-
drysset og som vedrører den antroposofiske bevegelsen. Årsrevyen for 2014 er på 32 sider og 
vedlagt som bilag til årsberetningen. Temaene omhandler pedagogikk, steinerbarnehage, 
eurytmi, sosialpedagogikk, antroposofisk medisin, biologisk-dynamisk og økologisk jordbruk, 
arkitektur, bokutgivelser, ledelse, økonomi, Rudolf Steiner og Mikael.  
 Årsrevyen viser bl a bevegelsens avtrykk i offentligheten. Her kan du blant annet lese om 
doktorgrader ble lagt fram i 2014, tidligere steinerskoleelevers uttalelser om sin skolegang i 
intervjuer, temaet ”digital demens” som var i fokus i 2014, kampen for Sogn Jord- og Hage-
bruksskule som ble kronet med hell, usikkerheten som kommunen har skapt på Granly og 
tilsvarende for Vig Ängar i Ystad i Sverige, Meslinge-kampanjen i media som startet i fjor og 
som har fortsatt med full styrke i år, og den store aktiviteten innenfor det biodynamiske felte 
med Økouke, BINGN utdanning og KORE forskningsbase. Vandreutstillingen til Vitra Design 
Museum; om Rudolf Steiner ble i 2014 vist både i Finland og Nederland.  
 
Se bilag til årsberetningen; ÅRSREVY Nyhetsdryss 2014. 
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Dialogos’ nettside og KALENDER 
 

 

 

Nettsiden Dialogos.no har vært passiv siden 2013 grunnet manglende 
arbeidskapasitet, bortsett fra forsiden som har blitt oppdatert samt 
undersiden Dialogos’ kalender http://www.dialogos.no/kalender. Kalenderen 
synliggjør aktiviteter og arrangementer som er aktuelle for våre 
partnere og har blitt oppdatert gjennom hele 2014..  
   I 2014 ble det redegjort for 162 arrangementer/ aktiviteter på 
kalenderen. Det er 50 flere enn arrangementer omtalt på kalenderen 

i 2013 og 2012. Det er vårmånedene mars, april og mai samt september og november på 
høsten, som har de flest arrangementer med et snitt på over 20 per måned.  
Se tidligere omtalte arrangementer her: http://www.dialogos.no/kalender/99  
	  
	  
Arrangementer, seminarer og aktiviteter 
 
Dialogos som møteplass og bidragsyter. Dialogos har en liten stab (kun én ansatt i 25 prosent 
stilling) og et aktivt styre. Våre faste aktiviteter gjennom året er; Årsmøtet med en tema-del, 
Hagefest i Oscars gate 10, Partnermøtet på høsten, og aktivitet i samarbeid med andre når det 
er hensiktsmessig. Hagefesten gjøres i samarbeid med Det andre Forumet. 
 
Årsmøte 26.5.  
Regine Andersen, nestleder i Dialogos og daglig leder i Oikos – Økologisk Norge, presenterte 
rapporten til Vitenskapskomiteen for Mattrygghet (VKM) på årsmøtet til Dialogos. Rapporten 
ble lagt fram 30. april 2014 og omhandler forskjellen på økologisk og konvensjonell mat særlig 
mht helse. Regine fortale om bakgrunnen for rapporten, og gjennomgikk hovedtrekkene av 
funnene. Hun fortalte også om hvordan mediene har håndtert saken og bidratt til et noe feilaktig 
bilde. Se Årsrevyen (bilag til årsberetningen) for å se medias behandling av temaet. 
 
Hagefest 7.6. 
Dialogos og Det annet Forum inviterte til Hagefest i Homansbyen pinseaften 7. juni i Oscars 
gate 10 (se forsiden samt fotomontasje). Nesten 50 mennesker fylte hagen hvor bordene var 
pyntet til fest. Arne Øgaard bidro med: “Pinse, noen alvorlige festbetraktninger” og Tinken 
Laurantzon leste fra Kaj Skagens roman, Barføtt gjennom Europa. Hun fortalte også om 
sommerkonferansen Norden i Goetheanum – Goetheanum i Norden i 2015. En flott buffet med 
sesongbasert biodynamiske- og økologiske produkter var gjort i stand av Elizabeth Brockfield 
og Alexandra Devig. Det var sang og musikk, quiz og pinsefugler ble laget til å henge i trærne, 
samt masse hygge rundt bordene. Rudolf Steinerstiftelsen støttet arrangementet med 5000 kr. 
 
Partnermøtet 4.11. 
Partnermøtet 4. november var lagt opp som et inspirasjonsmøte med servering; varm suppe 
med godt tilbehør og dessert. Vårt ønske med det årlige partnermøtet er å skape en tettere 
forbindelse mellom partnerne og oss, og et rom hvor vi kan lytte til hverandres historier og 
erfaringer, diskutere verdigrunnlaget, visjoner og drømmer. Til møtet kom tre partnere; 
Steinerskoleforbundet, Rudolf Steinerhøyskolen og LiliO.  
 
Databasen Kore.no  
Et samarbeid med Elise Lund i KORE - database for forskning på jordbruk og matkvalitet ble 
startet opp i desember 2014, med tanke på et skribent- og formidlingsworkshop på 
Litteraturhuset 3. mars 2015. Se foto side 3. 
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Fordypningstema  
 
Dialogos viderefører det biodynamiske fordypningstemaet hvor samarbeidet med KORE - 
database for forskning på jordbruk og matkvalitet inngår. Samarbeidet startet opp i slutten av 
2014 og fortsetter inn i 2015. 
 
 

Utvikling og kompetanse 
 
Sissel og Phillip deltok på Teori U-konferansen med Otto Scharmer, Steen Hildebrandt, Tina 
Bue 17. mars 2014 i Bellacentret, København. Otto Scharmers nye bok Ledelse fra den 
spirende fremtid (Leading from the emerging future) ble lasert på konferansen i dansk 
oversettelse. https://vimeo.com/97201601  
 
 

Andre arbeidsområder 
 
Dialogos og Sissel Jenseth er ansvarlig for produksjon og administrasjon av tidsskriftet 
LandByLiv. Bladet utgis av Sosialterapeutisk forbund. En ny nettside er også etablert for 
forbundet www.sosialterapi.no og Dialogos er også ansvarlig for drift av denne.  
Arbeidet for Landsbyliv utgjorde i 2014 en 25 % stilling for Sissel Jenseth i tillegg til den 
ordinære stillingen i Dialogos.  
 
Håndverk og identitet – ”Sånn vil jeg være!” var temaet for Fagdager 2014 til Sosialterapeutisk 
Forbund på Sundvolden hotell 8. og 9. mai. En egen rapport ble utviklet som en del av arbeidet 
med LandsByLiv, og tema som ”Håndverk og identitet” ble belyst fra flere sider.  
Rapporten fra fagdagene er lagt ut på nettet; se: http://sosialterapi.no/fagdager-2014  
 

 
Kjell Helge Johansen under Fagdager 2014, Sosialterapeutisk forbund. 
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Partnere, medlemmer og medarbeidere 2014 
 
Dialogos er organisert som en medlemsforening med individuelle medlemmer og støtte-
medlemmer (virksomheter). Foreningen har to beslutningsorganer: årsmøtet og styret.	  
Dialogos medie- og ressurssenter er dannet som et nettverk av antroposofisk inspirerte 
virksomheter som er våre partnere. Disse bidrar med et fast beløp årlig til vår virksomhet.	  
	  	  
Medlemmer 
	  

Medlemskontingent for individuelle medlemmer i foreningen Dialogos har vært 250 kr i 2014. 
For støttemedlemmer har det kostet 1000 kr. Kun individuelle medlemmer har stemmerett ved 
årsmøtet. I 2014 hadde foreningen Dialogos hatt: 

42 individuelle betalende medlemmer (38 i 2013)	  
  3 institusjonsmedlemmer betalende (2 i 2013)	  

	  	  
12 partnere i Dialogos 2014   
	  

Rudolf Steinerhøyskolen www.rshoyskolen.no	  
Eurytmihøyskolen www.eurytmi.no	  
Steinerskoleforbundet www.steinerskolen.no	  
Steinerskolens Foreldreforbund www.foreldrene.no	  
Camphill Landsbystiftelsen www.camphill.no	  
Sosialterapeutisk Forbund inkl tidsskriftet LandsByLiv www.sosialterapi.no	  
Biologisk-dynamisk Forening www.biodynamisk.no	  
Sekem Skandinavia www.sekemscandinavia.com	  
BALDRON www.baldron.no	  
LiliO Design www.lilio.com	  
Forum Berle www.forumberle.no	  
Antroposofisk Selskap i Norge www.antroposofi.no	  
	  
Steinerbarnehageforbundet har i løpet av 2014 trukket seg som partner i Dialogos.  
 
Medarbeidere 
	  

Sissel Jenseth er ansatt i en 25 prosent stilling som administrasjons- og prosjektansvarlig. 
Ingunn Kroken fikk innvilget 2 års permisjon fra 1. september 2013 til 2015. Hun har nå frasagt 
seg stillingen og kommer ikke tilbake. Utfra dagens økonomiske situasjon er det ikke aktuelt å 
ansette en ny i denne stillingen, og den vil inntil videre forbli ubesatt.  
Sissel Jenseth har også en 25 prosent stilling for sitt arbeid for Sosialterapeutisk forbund/tids-
skriftet LandsByLiv og som redaktør for nettsiden sosialterapi.no. 
Administrasjonen har i tillegg engasjert to personer i 2014: 
Jon Andreas Jenseth, JensethProsjekt, er ansvarlig for den tekniske driften av nettsiden 
www.dialogos.no	  
Jon Martin Røed er ansvarlig for Dialogos’ årsregnskap, inkludert LandsByLiv (prosjekt-
regnskap), og han foretar lønnsutbetalingene.	  
 
Styremedlemmer 
	  

Foreningen ledes av et styre på 3-5 medlemmer og opptil to varamedlemmer. Årsmøtet velger 
styrets leder, nestleder, øvrige styremedlemmer. Styreledervervet har gått på omgang i styret.	  
 

Philip Asbjørn Nortvedt, styreleder fra årsmøtet 2013 (valgt inn i styret i 2009). Han har bak- 
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grunn som arkitekt, kunstmaler, coach og var inntil sommeren 2014 lærer ved Oslo by 
Steinerskole. 
Regine Andersen, nestleder fra årsmøtet 2013, tidligere styreleder. Hun ble valgt inn i styret på 
stiftelsesmøtet i 2005, som styreleder i 2009. Regine er samfunnsviter og fra 2013 er hun daglig 
leder i Oikos – Økologisk Norge.	  
Sissel Jenseth (fra 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 tilknyttet Sekem Scandinavia, og hun utgir sykkelturbøker i Norge.	  
Mathias Bolt Lesniak (fra 2010, varamedlem 2009) driver firmaet LiliO Design, som tilbyr 
webdesign, særlig blant antroposofiske virksomheter. Han har tidligere vært aktiv innenfor 
Ungdomsseksjonen ved Goetheanum og YIP (www.yip.se).	  
Elizabeth Brochfield (styremedlem fra 2014, varamedlem 2013). Hun arbeider som prosjekt-
leder hos Fylkesmannen i Østfold, Oslo og Akershus med prosjekt om økologisk mat, og har 
vært med på å starte Det andre forumet og Den andre kafeen med økologisk mat.	  
Erle Skaar (varamedlem fra 2014) har tidligere vært aktivt med i Forum Cogito tidsskrift. Hun 
er utdannet steinerpedagog med erfaring fra Steinerskolen i Bergen og arbeider nå på Rud 
videregående skole og i Ila Fengsel som lærer i norsk, engelsk og teater.  
 
Revisor 
 

Revisor velges på styremøtet for ett år av gangen.  
Christina Andersson (siden 2009) er valgt som revisor for 2014. Hun er ansatt i Cultura Bank. 
 
Valgkomité 
 

Årsmøtet oppnevner en valgkomité på 2-3 medlemmer som velges for en toårsperiode, men 
som kan gjenvelges:	  
Cato Schiøtz (fra 2010), advokat og arrangør av Forum Berle, med i styrene til en rekke 
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 Camphillmedarbeider.	  
 
 

Styrets årsberetning  
 
Det er avholdt seks styremøter i Dialogos i 2014. Årsmøtet ble holdt 26. mai 2014.  
De enkelte styremedlemmene bidrar med ubetalte oppgaver utover selve styrearbeidet. 
 
Arbeidsmiljø, ytre miljø, likestilling 
 

Til sine møter og som kontoradresse benytter Dialogos 
lokalene til Antroposofisk Selskap i Norge, Oscars gate 
10, 0352 Oslo.	  Styret anser at arbeidsmiljøet i virksom-
heten har vært godt. Foreningen har hatt to fast ansatte i 
deltidsstillinger til 1.9 og kun en ansatt i deltidsstilling 
etter det. 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. Styret har i 2014	  

 

 
 

	  
Oscars gate 10 i Homansbyen, Oslo. 

bestått av 4 kvinner (inkl vara) og 2 menn. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet. 
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Finansiering og økonomisk situasjon 
  
 
Inntektsgrunnlaget i 2014 
 

Dialogos er avhengig av bidrag fra våre partnere, medlemmer, gaver og fond.  
Den total inntekten var på 330 905 kr for 2014 fordelt på de ulike bidragsyterne:  
	  

Partnere 145 000 kr    
Bidrag fra fond 0 kr    
Enkeltmedlemmer (42) 11 955 kr  
Bedriftsmedlemmer 5 000 kr  
Gaver og støtte 2 450 kr  
LandsByLiv 160 000 kr  
Annet/prosjekter 6 500 kr 
Inntekter totalt  330 905 kr 
 

Driftsutgiftene for Dialogos 2014 var totalt på 316 453 kr, hvorav lønnsutgiftene utgjorde 
262 263 kr og de ordinære driftskostnadene 54 190 kr. I lønnskostnadene ligger begge 25 % 
stillingene samlet, dvs en 50 % stilling totalt. Årsregnskapet viser et overskudd på 14 452 kr.  
 
LandsByLiv har felles økonomi med Dialogos og administreres derfra med egen bankkonto. 
Medarbeidere i LandsByLiv er ansatt i Dialogos, som også står som eier av LBLs bankkonto. g 
Det er flere ansatte i mindre stillinger i LandsByLiv (LBL). 
Underskudd for LandsByLiv dekkes av Sosialterapeutisk Forbund (som oppdraget utføres på 
vegne av) og ikke av Dialogos.  
Fra 2014-regnskapet er dette tatt med for å tydeliggjøre situasjonen og alle poster i LBLs 
balanse er integrert i balansen for Dialogos. Se eget regnskap for LandsByLiv side 13 (dette er 
tidligere ikke blitt vist i årsberetningen til Dialogos.) 
 
 
Etter styrets mening gir årsregnskapet en fullgod beskrivelse av Dialogos’ disponeringer og 
finansielle posisjon ved årets slutt i 2014.  
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ÅRSREGNSKAP Dialogos medie- og ressurssenter 2014 
Oscars gate 10, 0352 Oslo 

 
 
 

Resultatregnskap 2014, 19.03.2015 Regnskap Regnskap Budsjett 
Driftsinntekter 2014 2013 2015 
Partnere i Dialogos 145 000 161 050 135 000 
Bedrifts- og støttemedlemmer 5 000 0 15 000 
Medlemsinntekter 11 955 12 700 12 000 
Andre gaver 2 450 1 050 5 000 
Inntekt adm. LandsByLiv 160 000 150 000 185 000 
Støtte fra fond/stiftelser  0 150 000 50 000 
Prosjekter/arrangementer 6 500 200 4 000 
Andre inntekter 0 171 0 
Sum inntekter 330 905 475 171 406 000 

   
 

Lønnskostnader 
  

 
Lønn og feriepenger adm 228 998 275 603  
Lønn og feriepenger nettside 0 16 800  
Arbeidsgiveravgift 32 289 41 229  
Yrkesskadeforsikring 976 1 349  
Sum lønnskostnader 262 263 334 981 287 000 

   
 

Driftskostnader 
  

 
Leie lokaler Oscars gt. 10 10 000 18 000 10 000 
Prosjektutgifter 2 098 0 30 000 
Biodyn. prosjekt 0 39 159 0 
Revisjons- og regnskapshonorar 16 091 15 750 16 000 
Kontor- og data, nettside 6 216 500 24 000 
Interne møter 5 041 4 192 8 000 
Eksterne møter og arr, inkl. reiser 6 608 4 166 11 000 
Andre driftsutgifter 275 426 4 000 
Tap på fordringer 7 861 26 446  
Sum driftskostnader 54 190 108 639 103 000 
Resultat overskudd (+) +14 452 31 551 16 000 
    
Underskudd LBL* 20 584 

 
 

Resultat overskudd (+) 
underskudd (-) (-6 132)  

 

 
   
* LandsByLiv (LBL) har felles økonomi med Dialogos og administreres derfra.  
Alle medarbeidere er ansatt i Dialogos, som også står som eier av LBLs bankkonto.  
Alle poster i LBLs balanse er fra og med 2014 integrert i regnskapet.  
Underskudd for LandsByLiv dekkes av Sosialterapeutisk Forbund (som oppdraget  
utføres på vegne av). Se eget regnskap for LandsByLiv side 13.
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Balanse    
Eiendeler 2014 
Kundefordringer 17 500 
Forskuddsbetalt lønn 13 479 
Cultura 05.25844 108 949 
Cultura 05.58327 1 580 
Cultura 05 74136 (LBL) 115 675 
Bankinnskudd for skattetrekk 21 989 
Sum eiendeler 279 172 

  
  Gjeld og egenkapital 

 Leverandørgjeld 6 591 
Skyldig feriepenger 48 544 
Skyldig offentlige avgifter 25 922 
Annen egenkapital 198 115 
Sum gjeld og egenkapital 279 172 
 
 
 
 
 
 
Underskrift styret i Dialogos: 
 
 
 
 
Phillip Nordtvedt   Regine Andersen   Sissel Jenseth 
 
 
 
 
 
Mathias Bolt Lesniak   Elizabeth Brockfield 
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Tidsskriftet LandsByLiv  
v/Dialogos, Oscars gt. 10, 0352 Oslo 

  
 
 

Resultatregnskap 2014, 19.03.2015 Regnskap Regnskap 
Driftsinntekter 2014 2013 
Abonnementer 109 721 116 485 
Annonser/støtteannonser 0 200 
Gaver 0 950 
Sosialterapeutisk Forbund 400 000 400 000 
Sum inntekter 509 721 517 635 

   Lønnskostnader 
  Lønn og feriepenger 212 010 215 556 

Arbeidsgiveravgift 29 893 30 393 
Andre honorarer 1 000 0 
Andre personalkostnader 4 000 4 000 
Sum lønnskostnader 246 903 249 949 

   Driftskostnader 
  Regnskapshonorar 7 125 9 619 

Koordinering/adm. Dialogos 160 000 150 000 
Kontorrekvisita 400 230 
Kontorleie Jan Bang 10 000 13 000 
Trykking m.v. Landsbyliv 80 819 58 463 
Interne møter 2 042 1 350 
Porto 16 308 18 018 
Reisekostnader 6 276 5 677 
Gebyrer, diverse 432 486 
Sum driftskostnader 283 402 256 843 

   Resultat overskudd (+) -20 584 10 843 
underskudd (-) 

   
LandsByLiv (LBL) har felles økonomi med Dialogos og administreres derfra.  
Alle medarbeidere er ansatt i Dialogos, som også står som eier av LBLs bankkonto.  
Alle poster i LBLs balanse er fra og med 2014 integrert i regnskapet.  
Underskudd for LandsByLiv dekkes av Sosialterapeutisk Forbund (som oppdraget  
utføres på vegne av).  

 


