Innendørs Hagefest i Homansbyen 6. juni – grunnet regnvær. Se også side 5-6.
	
  
	
  
	
  
	
  	
  

	
  

ÅRSBERETNING 2015
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
1
2
tregrening og etisk individualisme bygget på frihetens filosofi , blant annet gjennom å
synliggjøre de alternative verdivalg som blant annet våre partnere står overfor. Et gjennomregulert og kontrollerende samfunn er et hinder for frie, alternative impulser og virksomheter.
Dialogos er organisert som en medlemsforening med individuelle medlemmer og støttemedlemmer (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 partnere, fond og stiftelser og medlemmer

1
2

Tregrening, Rudolf Steiner, Vidarforlaget 2008 http://no.wikipedia.org/wiki/Tregrening	
  
Frihetens filosofi, Rudolf Steiner, Antropos 2008 http://www.antroposofi.no/antroposofi_rudolf_steiner/hva_er_antroposofi/etisk_individualisme	
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Oslo, mai 2016
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Mediebildet 2015 ble preget av store oppslag om Kaj Skagens biografi om Rudolf Steiner: Morgen ved midnatt.

Kort sammendrag Dialogos 2015
Dialogos medie- og ressurssenter søker å skape dialog mellom antroposofiske virksomheter,
samt å synliggjøre det som skjer mellom virksomhetene og offentligheten. Dette foregår blant
annet gjennom en aktiv nyhetsformidling, oversikt over arrangementer og aktuelle møteplasser.
Nyhetstjenesten innebærer blant annet en kontinuerlig overvåking av nyhetsbildet og fokus
settes på saker som er relevante for det antroposofiske arbeidet. Det skjer gjennom utgivelsen
av e-nyhetsbrevet Nyhetsdryss. I 2015 ble det sendt ut 36 Nyhetsdryss til 400 mottakere. Nytt
av året er en kommentar av Phillip Nortvedt – en ”Minisnutt” – som henspiller til noe aktuelt.
Alle relevante nyhetssaker for 2015 er samlet i en ÅRSREVY og sortert utfra tema. Her
kan man se hva som hadde en fremtredende plass i mediebildet siste året, bl a Kaj Skagens bok
om den unge Rudolf Steiner, debatten om antroposofisk medisin i Sverige og temaet meslinger
og vaksinasjon i Norge, samt opphør av Røyken Videregående Steinerskole.
Dialogos sin digitale Kalender (dialogos.no/kalender) viste stor aktivitet i 2015. Det ble
redegjort for i alt 169 relevante arrangementer og aktiviteter.
Dialogos arrangerte en Hagefest i 6. juni 2015, men grunnet regnvær måtte denne trekke
innendørs i Josefines gate 12. Det Norske Selskab, ledet av Erle Skaar, stod for underholdningen, og Terra Magica for serveringen.
I forbindelse med Årsmøtet 2015 holdt Dag Blakkisrud, ny daglig leder i Biologisk-dynamisk Forening, et inspirerende innlegg. Dialogos hadde også et partnermøte 30. november.
Dialogos hadde i 2015 et samarbeid med Elise Lund og KORE - database for forskning på
jordbruk og matkvalitet. To skribentverksteder ble gjennomført i Oslo 3. mars og 23. september
hvor Dialogos var en aktiv medspiller og bidro økonomisk takket være støtte fra stiftelsen Eir.
Dialogos gjennomført seks styremøter i 2015. I forbindelse med møtene har Dialogos et
pågående studiearbeidet om tematikken ”det inspirative midtfeltet”.
Arbeidet i Dialogos opprettholdes av Sissel Jenseth i en 25 prosent stilling. Hun gjør også et
arbeid for bladet LandsByLiv som utgis av Sosialterapeutisk Forbund under Dialogos-hatten.
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.

36 Nyhetsdryss i 2015
Nyhetsdrysset – et nyhetsbrev som sendes ut per
epost i helgen. Det søker å speile det som foregår
i nyhetsbildet – både positive og negative hendelser – og å bidra til en bevisstgjøring om det
som skjer i samfunnet. Formidlingen har også til
oppgave å orientere og skape interesse mellom
de ulike grenene innen den antroposofiske
bevegelse. Nyhetsovervåkningen fungerer også
som en slags vaktbikkje som er på utkikk etter
mulige trusler, kritikk eller angrep som er på
gang. Overvåkingen muliggjør en mobilisering
samt forsvar og saklige redegjørelser når
situasjonen krever det.
Nyhetsdrysset gir også oversikt over kommende aktivitet som foredrag, seminarer, forestillinger
etc. Nytt i 2015 var Phillips minisnutt – en tidsaktuell kommentar med et esoterisk tilsnitt – som
står helt til slutt i Nyhetsdrysset. Snutten utgjør et avsnitt på cirka 230-270 ord, og i 2015 hadde
33 av Nyhetsdryssene en ”Minisnutt”. Disse er samlet i et dokument som ligger på nettsiden.
http://www.dialogos.no/mediacenter/pdf/administrasjon/SNUTT-Phillip-Nortvedt-2015.pdf

Tilbakemeldinger på de som mottar Nyhetsdyssene har også vært svært positiv siden den startet
opp, og vi har fått flere fine tilbakemeldinger. Et av våre medlemmer skrive blant annet: Det er
et veldig godt og viktig arbeid. Pålitelig, stort omfang og det fører oss sammen.
I 2015 ble Nyhetsdyss sendt ut 36 søndager. I tillegg utkom AntroPost (utgitt av Antroposofisk
Selskap i Norge) 12 ganger. Sissel Jenseth er redaktør og ansvarlig for begge utgivelsene. Det
betyr at det tilsammen i 2015 ble sendt ut nyheter i alle årets helger bortsett fra juli måned og
julehelgen.

ORD-SKYER av Nyhetsdryssene for 2014 (tv) og 2015 (th).
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De 36 nyhetsdryssene formidlet rundt 1000 nyhetssaker og utgjorde samlet 228 A4 sider
(skriftstørrelse 11 punkt og enkel linjeavstand).
Ved årsskiftet var det cirka 400 som e-postadresser som mottok Nyhetsdryss. Dette er en økning
på 35 siden 2014. De som mottar Nyhetsdryss er blant annet virksomheter som skolene, gårder,
camphill-landsbyer, antroposofiske leger m fl, samt aktive og interesserte innenfor bevegelsen.
Det sendes også til enkeltpersoner i utlandet.
Det koster ikke noe å motta Nyhetsdryss, men mottakere oppfordres til å bli medlem i
foreningen Dialogos eller å bidra med en gave eller annen støtte. De enkelte Nyhetsdryssene
legges ikke ut på noen nettside. Interesserte kan ta kontakt med post@dialogos.no.

ÅRSREVY 2015
I forbindelse med årsberetningen er det for 2014 og 2015 laget en sammenfatning av saker som
har stått i Nyhetsdrysset og som vedrører den antroposofiske bevegelsen. Årsrevyen er en slags
dokumentasjon over årets begivenheter og hendelser som har fått et avtrykk i offentligheten.
Det gjelder både hvordan Rudolf Steiner og antroposofien fremstilles og omtales, samt de ulike
virksomhetenes aktiviteter og saker som kommer til syne i media.
For 2015 ser vi f eks en gjennomgående rosende omtale og respekt for Rudolf Steiners bidrag
når det gjelder biodynamisk dyrking og vinproduksjon. Kaj Skagens bok om den unge Rudolf
Steiner fikk mye omtale og mange doble avisoppslag. Sammendraget av dette utgjør i totalt i
Årsrevyen 4,5 sider. Mye omtale fikk også Hilma Af Klint-utstillingen på Høvikodden, hvor
det henvises til hennes kontakt med Rudolf Steiner. Mange tidligere steinerskoleelever omtaler
sin skolegang i positive ordelag. Flere steinerskolelærere er aktive i samfunnet og får omtale i
media. Samtidig har det i 2015 vært særdeles mange oppslag og kritikk angående vaksinasjoner
og Rudolf Steiner, samt en pågående debatten om antroposofisk medisin i Sverige. Det må også
nevnes den sjokkartede nedleggelsen av Røyken Videregående Steinerskole i fjor høst.
Årsrevyen for Nyhetsdrysset 2015 er på 82 sider. Temaene er systematisert og omhandler
pedagogikk, steinerbarnehage, eurytmi, sosialpedagogikk, Kristensamfunnet, antroposofisk
medisin og vaksinasjon, biologisk-dynamisk og økologisk jordbruk, arkitektur, bokutgivelser,
økonomi, med flere. Årsrevyen er lagt ut på nettet og kan leses her:
http://www.dialogos.no/mediacenter/pdf/administrasjon/arsrevy-nyhetsdryss-2015.pdf

	
  

Dialogos’ nettside og KALENDER
Nettsiden Dialogos.no har dessverre vært relativ passiv de to siste årene. Nettsiden ble utformet
med programmet Joomla versjon 1.5 da den ble etablert i 2010. Programmet var komplisert, og
det fikk etter hvert store sikkerhetshull som ikke kunne rettes gjennom normale oppdateringer. I
stedet krevde programmet en total ombygging av nettsiden. Dette var noe man ikke ønsket, for
behovet til Dialogos er en enklere nettside. Vi har derfor valgt å etablere nettsiden på nytt i
nettprogrammet WordPress. Arbeidet pågår og vil forhåpentlig være klart innen sommeren.
Dialogos’ kalender http://www.dialogos.no/kalender har i denne perioden vært like aktiv som tidligere, da
kalenderen er et viktig aspekt ved Dialogos sitt arbeid: å synliggjøre aktuelle aktiviteter.
I 2015 ble det redegjort for i alt 169 arrangementer og aktiviteter på kalenderen. Dette er 7 flere
enn i 2014. Det er mars måned, samt september, oktober og november som er de mest aktive
månedene med flest foredrag, seminarer, kurs, forestillinger m fl. I hver av disse månedene ble
det redegjort for flere enn 20 arrangementer på kalenderen.
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Linda Jolly holdt innlegg under en workshop om levende jord (se bordet) for skribenter og formidlere på
Litteraturhuset 3.3.2015.

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.

Årsmøte 28. mai
Årsmøtet 2015 fant sted i Oscar gt 10, og vi hadde invitert Dag Blakkisrud, ny daglig leder i
Biologisk-dynamisk Forening. Han holdt et inspirerende innlegg om miljøengasjement og
matproduksjon og fortalte om et aktivt ungdomsarbeid i foreningen og om BINGN, den treårige
grunnutdanningen innenfor biodynamisk landbruk.
Hagefest 6. juni

Dialogos og Det annet Forum inviterte til Hagefest i Homansbyen lørdag 6. juni, men et
truende regnvær gjorde at festen måtte flytte innendørs i Josefines gt 12.
Litt over 40 mennesker fylte salen hvor bordene var pyntet til fest. Forestillingen ‘Det Norske
Selskab’ om kretsen rundt Johan Herman Wessel som vanket i Madam Juels Kaffehus i
København i 1770-90-årene, ble levendegjort av Erle Skaar med ensemble. Se foto neste side.
Phillip Nortvedt fortalte om Det moderne Norge; om Schiller, Grundvig og Hans Nilsen Hauge.
Camilla Wilse, Terra Magica (www.millewilse.no) var ansvarlig for serveringen, en buffet med
sesongens biodynamiske og økologiske fristelser.
Partnermøtet 30. november
Partnermøtet i Dialogos 30. november startet med en innledning angående formålet med
partnermøtet og hvorfor dette er viktig. Arne Øgaard tok for seg aktuelle utfordringer i ånds- og
næringslivet belyst ut fra Rudolf Steiners tregreningstanker – som en Mikaelsbetraktning.
Deretter var det en påfølgende samtale om hvilken relevans har tregreningstanken i dag?
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Bord duket til fest i Josefines gate 12. Arrangør: Dialogos medie- og ressurssenter og Det andre Forumet.

HAGEFEST i Homansbyen lørdag 6. juni 2015
Vi gjentok suksessen fra 2014 og inviterte til hagefest i Homansbyen. Men siden det var meldt regn,
foregikk festen innendørs i Josefines gt 12. Erle Skaar med ensemble viste Det Norske Selskab – en
levendegjøring av kretsen rundt Johan Herman Wessel om vanket i Madam Juels Kaffehus i København
i 1770-90-årene. Phillip Nortvedt snakket om Det moderne Norge; Schiller, Grundvig og Hans Nilsen
Hauge. Camilla Wilse, Terra Magica, serverte sesongens biodynamiske og økologiske fristelser. Det
kostet 250 kr for måltid og forestilling.

Det Norske Selskab: Oddbjørn Birkeland som Johan Herman Wessel. Slosskamp! Nils Peter Waage og Torger Jacobsen.

Smeden ber for sitt liv.

Camilla Wilse, Terra Magica, presenterer maten. Mathias Bolt Lesniak ledet festen.
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Samarbeid med 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 formidlingssamarbeid i løpet av 2015.
3. mars 2015 ble det gjennomført en skribentworkshop på Litteraturhuset i
anledning FNs internasjonale år for levende matjord. Skribenter,
journalister og andre formidlingsengasjerte ble invitert til et deltakende
Elise Lund
seminar omkring temaet jordbruk og matkvalitet: Hva er levende matjord,
hvem har kunnskapen og hvordan kan vi formidle matjord? Alle ble oppfordret til å ta med sine
egne tidsskrift/aktuelle prosjekter, eller annet som kunne bidra til felles inspirasjon.
Innledninger ble holdt av Elise Lund, Linda Jolly, Hilde Olsen og Regine Andersen.
Et oppfølgingsseminar om mat og jord ble gjennomført onsdag 23. september på Prindsen,
Storgata 36, Oslo. Hovedinnledere ved var Regine Andersen og Per Styregård, fra Swedish
Gourmet Magazine, Tidningen Metro og Dagens Industri. Arrangementet var en del av
ØKOUKA i Oslo og skjedde i samarbeid med Food Studio og Dialogos.
For å kunne bidra i dette samarbeid, hadde Dialogos søkte Stiftelsen Eir om 50.000 kr i støtte,
og et betydelig beløp ble brukt i forbindelse med disse to arrangementer med KORE i 2015.
Kontakt Stiftelsen Kore: Elise Lund, elise.lund@kore.no, www.kore.no

Andre arbeidsområder
Dialogos og Sissel Jenseth er ansvarlig for produksjon og administrasjon av tidsskriftet
LandByLiv. Bladet utgis av Sosialterapeutisk forbund.
En nettside er etablert for forbundet www.sosialterapi.no og Dialogos er ansvarlig for drifting
av denne. Jon Jenseth er tilknyttet dette arbeidet.
Arbeidet for Landsbyliv utgjorde i 2016 fra sommeren en 35 % stilling for Sissel Jenseth i
tillegg til den ordinære stillingen i Dialogos.
I tillegg er Kaja Jenseth ansvarlig for layout og Jon Jenseth for abonnementsarkivet.

Utgivelse av LandsByLiv og mitt landsbyLIV 2015, samt en brosjyre for 50-årsjubileet i 2016.
For mer info, se http://sosialterapi.no
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Partnere, medlemmer og medarbeidere 2015
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 300 kr i 2015.
For støttemedlemmer har det kostet 1500 kr.
I 2015 hadde foreningen Dialogos hatt:
48 individuelle betalende medlemmer (42 i 2014)	
  
1 institusjonsmedlemmer betalende (3 i 2014)	
  

	
  	
  
11 partnere i Dialogos 2015
	
  

Rudolf Steinerhøyskolen www.rshoyskolen.no	
  
Eurytmihøyskolen www.eurytmi.no (skolen avsluttet sin virksomhet juni 2015)	
  
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	
  

	
  
Medarbeidere og personer tilknyttet sekretariatet
	
  

Sissel Jenseth er ansatt i en 25 prosent stilling som administrasjons- og prosjektansvarlig.
Hun har hatt eneansvar siden 1. september 2013.
For LandsByLiv/Sosialterapeutisk forbund har hun en 35 % stilling (25 % til sommeren 2015).
Administrasjonen i Dialogos har i tillegg engasjert følgende personer i 2015:
Jon Jenseth er ansvarlig for den tekniske driften av nettsiden www.dialogos.no og oppbygging
av en ny nettside. Han er også ansvarlig for abonnementsregisteret for bladet LandsByLiv.
Kaja Jenseth er ansvarlig for layout av bladet LandsByLiv.
Jon Martin Røed er tilknyttet Dialogos på timebasis som regnskapskonsulent.
Han er ansvarlig for lønnsutbetalinger, inkludert lønn for LandsByLiv. Han er også ansvarlig
for årsregnskapet for Dialogos inklusive avdelingsregnskapet for LandsByLiv.

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 bakgrunn som arkitekt, kunstmaler, coach og vært lærer ved blant annet Oslo by Steinerskole.
Regine Andersen, nestleder fra årsmøtet 2013, tidligere styreleder. Hun ble valgt inn i styret på
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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/Pixelant, 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 prosjektleder 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 2015. Hun er ansatt i Cultura Bank.

Valgkomité
Årsmøtet oppnevner en valgkomité på 2-3 medlemmer som velges for en toårsperiode, men
som kan gjenvelges:	
  
Ellen Spørck Gabriel (fra 2010), arbeider ved Rudolf Steinerskolen på Hovseter, og aktiv i
Biologisk-dynamisk Forening gjennom mange år.	
  
Cato Schiøtz (fra 2010), advokat og arrangør av Forum Berle, med i styrene til en rekke
antroposofiske virksomheter.	
  
Dag Blakkisrud (fra 2015), daglig leder Biologisk-dynamisk Forening. Tidligere ansatt i
Telenor. 	
  

Styrets årsberetning
Det er avholdt seks styremøter i Dialogos i 2015. Årsmøtet ble holdt 28. mai 2015. I den
forbindelse har Dialogos et pågående studiearbeidet om det ”inspirative midtfeltet”.
De enkelte styremedlemmene bidrar med ubetalte oppgaver utover selve styrearbeidet.

Arbeidsmiljø, ytre miljø, likestilling
Til sine møter og som hovedadresse leier Dialogos
lokalene til Antroposofisk Selskap i Norge, Oscars gt 10,
0352 Oslo.	
  Styret anser at arbeidsmiljøet i virksomheten
har vært godt. Foreningen har én ansatt i en deltidsstilling
og to som er engasjert på oppdrag for administrasjonen
med henholdsvis regnskap og nettside. De ansatte har ikke
vært utsatt for ulykker eller skader. Sykefraværet har vært
minimalt. Staben består av 1 kvinner og to menn. Styret
har i 2015 bestått av 4 kvinner (inkl vara) og 2 menn.	
  
Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet.

Oscars gate 10 i Homansbyen, Oslo.
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Finansiering og økonomisk situasjon
Inntektsgrunnlaget 2015
Dialogos er avhengig av bidrag fra våre partnere, medlemmer, gaver og fond.
Den total inntekten var på 392 150 kr for 2015 fordelt på de ulike bidragsyterne:
	
  
Partnere
102 700 kr
Enkeltmedlemmer (42)
14 500 kr
Støttemedlemmer
1 000 kr
Gaver
3 600 kr
LandsByLiv (tidsskriftutgivelse)
210 000 kr
Bidrag fra stiftelser/fond
50 000 kr
Annet/prosjekter (Hagefest)
10 350 kr
Inntekter totalt
392 150 kr

Lønns- og driftskostnader 2015
Driftsutgiftene for Dialogos 2015 var totalt på 370 700 kroner, hvorav lønnsutgiftene utgjorde
283 299 kroner og den ordinære driften 90 114 kroner.
I lønnskostnadene i Dialogos ligger også Sissel Jenseths arbeid for bladet LandsByLiv.
LandsByLiv har felles økonomi med Dialogos og administreres derfra med en egen bankkonto.
Medarbeidere i LandsByLiv er ansatt i Dialogos, som også står som eier av LBLs bankkonto.
Honorar og lønninger til Jon M Røed, Kaja Jenseth og Jon Jenseth i forbindelse med utgivelsen
av LandsByLiv ligger inne i regnskapet for LandsByLiv.
For 2015-regnskapet er LBLs regnskap og balanse vist i et eget avdelingsregnskap for
LandsByLiv, se side 14. Et eventuelt underskudd eller overskudd for LandsByLiv dekkes av
eller tilkommer Sosialterapeutisk Forbund som oppdraget utføres på vegne av.

Resultat
Årsregnskapet til Dialogos viser et lite overskudd på 18 737 kroner.
Etter styrets mening gir årsregnskapet en fullgod beskrivelse av Dialogos’ disponeringer og
finansielle posisjon ved årets slutt i 2015.

11
Årsberetning DIALOGOS 2015, www.dialogos.no

	
  

ÅRSREGNSKAP Dialogos medie- og ressurssenter 2016
Oscars gate 10, 0352 Oslo
Resultatregnskap 2015
Versjon 23.05.2016
Driftsinntekter

Note

Partnere i Dialogos
Bedrifts- og støttemedlemmer
Medlemsinntekter
Andre gaver

Regnskap

Regnskap

2015

2014

Budsjett

Budsjett

102 700

145 000

2015
135 000

2016
125 000

1 000

5 000

15 000

2 000

14 500

11 955

12 000

15 000

3 600

2 450

5 000

5 000

Inntekt adm. LandsByLiv

5

210 000

160 000

185 000

230 000

Støtte fra fond/stiftelser

1

50 000

0

50 000

5 000

6 500

4 000

7 000

10 350

0

0

0

392 150

330 905

406 000

389 000

247 593

228 998

270 000

34 910

32 289

39 000

796

976

1 000

Prosjekter/arrangementer
Andre inntekter

2

Sum inntekter
Lønnskostnader
Lønn og feriepenger adm
Arbeidsgiveravgift
Yrkesskadeforsikring

9 000

Honorar
283 299

262 263

287 000

319 000

10 000

10 000

10 000

10 000

0

2 098

30 000

5 000

0

0

0

18 465

16 091

16 000

18 000

Kontor- og data, nettside

6 188

6 216

24 000

15 000

Interne møter

5 310

5 041

8 000

8 000

Eksterne møter og arr, inkl. reiser

166

6 608

11 000

1 000

Andre driftsutgifter

326

275

4 000

4 000

103 000

70 000

Sum lønnskostnader
Driftskostnader
Leie lokaler Oscars gt. 10
Prosjektutgifter
Biodyn. Prosjekt (KORE)

1

27 473

Prosjekt Hagefest

2

14 686

Revisjons- og regnskapshonorar

Tap på fordringer

9 000

7 500

7 861

Sum driftskostnader

90 114

54 190

Resultat overskudd (+)

18 737

14 452

underskudd (-)

0

-

Resultat LandsByLiv* (LBL)

4

27 736

-20 584

Resultat Dialog og LBL samlet

4

46 473

-6 132

Disponering av årsresultat 2015:
Overskuddet tillegges annen egenkapital.
* LandsByLiv (LBL) har felles økonomi med Dialogos og administreres derfra.
Alle medarbeidere er ansatt i Dialogos, som også står som eier av LBLs bankkonto.
LBL har egen balanse, men LBLs resultat er nevnt i hovedregnskapet for Dialogos i note 4 i Dialogos sitt regnskap.
Underskudd for LandsByLiv dekkes av Sosialterapeutisk Forbund som oppdraget utføres på vegne av.
Jon M Røed er regnskapsfører for både Dialogos, Landsbyliv og Sosialterapeutisk Forbund.
Se eget regnskap og balanse for LandsByLiv side 14.
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BALANSE
Balanse
Dialogos, Oscarsgt. 10, 0352 Oslo
Eiendeler
Kundefordringer
Forskuddsbetalt lønn

2015

2014

47 500

17 500

0

13 479

Cultura 05.25844

101 960

108 949

Cultura 05.58327

5 312

1 580

Cultura 05 74136 (LBL)

3

Bankinnskudd for skattetrekk

115 675
21 989

21 989

176 761

279 172

0

6 591

Skyldig feriepenger

31 521

48 544

Skyldig offentlige avgifter

15 760

25 922

Annen egenkapital

129 480

198 115

Sum gjeld og egenkapital

176 761

279 172

Sum eiendeler

Gjeld og egenkapital
Leverandørgjeld

Noter
1. Prosjekt KORE
2. Prosjekt hagefest
3. Flyttet over i LBLs balanse
4. Nytt prinsipp fra i år, regnskap for avdelingen Landsbyliv
er ført som separat regnskap og balanse, men resultatet
er fortsatt inntatt i hovedregnskapet for Dialogos.
5. Intern overføring fra avdelingsregnskapet
for Landsbyliv

Underskrift styret i Dialogos:

Phillip Nordtvedt

Regine Andersen

Sissel Jenseth

Mathias Bolt Lesniak

Elizabeth Brockfield

Erle Skaar
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Avdelingsregnskap for tidsskriftet LandsByLiv
v/Dialogos, Oscars gt. 10, 0352 Oslo
Resultatregnskap 2015
Versjon 12.05.2016
Driftsinntekter

Noter

Abonnementer

Regnskap

Regnskap

Regnskap

2015

2014

2013

125 348

109 721

116 485

11 000

0

200

0

0

950

Sosialterapeutisk Forbund

400 000

400 000

400 000

Sum inntekter

536 348

509 721

517 635

136 330

212 010

215 556

19 222

29 893

30 393

Andre honorarer

6 850

1 000

0

Andre personalkostnader

2 000

4 000

4 000

164 402

246 903

249 949

Annonser/støtteannonser
Gaver

Lønnskostnader
Lønn og feriepenger
Arbeidsgiveravgift

Sum lønnskostnader
Driftskostnader
Regnskapshonorar

12 350

7 125

9 619

210 000

160 000

150 000

0

400

230

5 215

10 000

13 000

81 255

80 819

58 463

4 226

2 042

1 350

20 204

16 308

18 018

Reisekostnader

9 044

6 276

5 677

Gebyrer, gaver, diverse

1 916

432

486

344 210

283 402

256 843

27 736

-20 584

10 843

Koordinering/adm. Dialogos

1

Kontorrekvisita
Kontorleie Jan Bang
Trykking m.v. Landsbyliv
Interne møter
Porto

Sum driftskostnader
Resultat overskudd (+)
underskudd (-)

Balanse LandsByLiv 2015
Eiendeler:

Egenkapital og gjeld:

Kundefordringer

1 500

Andre korts. fordringer

200

Bankinnskudd

124 801

Sum eiendeler

126 501

Leverandørgjeld:

0

Annen korts. gjeld

0

Skyldig feriepenger

14 561

Skyldig off. avgifter

2 476

Egenkapital

109 464

Sum egenkapital og gjeld:

126 501

Noter:
1 Intern overføring til hovedregnskapet for Dialogos
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