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ÅRSBERETNING FOR 2021 
Dialogos medie- og ressurssenter  
 

 
Dialogos har som formål å bidra til et mer menneskelig og miljøbevisst 
samfunn, inspirert av ideene til Rudolf Steiner om sosial tregrening – ved  
å synliggjøre alternative verdi- og veivalg, gjennom blant annet å skape 
dialog mellom virksomhetene i den antroposofiske bevegelsen og 
offentligheten, være en arena for felles initiativer samt å styrke samarbeidet 
virksomhetene imellom.  
 
Dialogos medie- og ressurssenter er et frittstående nettverk av forbund 
og virksomheter innenfor den antroposofiske bevegelsen. 
 
Dialogos er organisert som en medlemsforening med individuelle 
medlemmer, nettverks- og støttemedlemmer. Nettverksmedlemmer er 
organisasjoner og virksomheter som på fritt grunnlag deltar i, eller drar 
nytte av, Dialogos’ nettverksaktiviteter. Støttemedlemmer er organisasjoner 
som støtter opp om Dialogos’ arbeid. Foreningen ble stiftet 13. juni 2005 
under navnet Dialogos Ressurssenter for sivile initiativer. Den ble 
omdannet i 2009 og fikk navnet Dialogos medie- og ressurssenter og ble 
da en partnerbasert forening. I 2021 kom det til en ny endring: Partner-
organisasjoner ble nettverksmedlemmer og arbeidsformen ble noe justert.  
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Sammendrag Dialogos’ virksomhet 2021 
 
I 2021 skjedde en nyorientering for Dialogos. Samtidig var året preget av Corvid-19 pandemien 
og lange perioder med nedstengning av samfunnet. 
 
I løpet av høsten 2021 ble virksomheten i Dialogos – slik den var organisert fra 2009 og fram 
til da – evaluert. Dialogos har over tid opplevd at enkelte partnere har trukket seg, av ulike 
årsaker, og i valgkomiteens arbeid fram mot årsmøtet 26. mai var det fokus på å snu denne 
utviklingen. Med støtte fra styret foreslo valgkomiteen at det ble opprettet et interimsstyre, 
bestående av Arne Øgaard, Dag Blakkisrud, Henrikke Mørck og Regine Andersen, som fikk til 
oppgave å fasilitere en prosess for å vurdere den videre kursen for Dialogos medie- og 
ressurssenter. Dette ble vedtatt på årsmøtet og i påvente av en ny kurs, ble det utadrettede 
arbeidet til Dialogos satt på vent.  

Arbeidsprosessen foregikk i tre faser: 1) En spørreundersøkelse blant daværende og tidligere 
partnere; 2) Et møte med daværende og tidligere partnere; 3) Utarbeidelse av en konseptplan 
for ‘nye’ Dialogos.  

Det ble innkalt til et ekstraordinært årsmøte 24. november der den nye Konseptplanen og 
saksdokumentet ‘Nye’ Nyhetsdryss fra Dialogos – redaksjonell profil ble lagt fram. Under det 
ekstraordinære årsmøtet ble det vedtatt at Dialogos ikke lenger skal være en partner-
organisasjon, men fungere som en selvstendig, frittstående medlems- og nettverksorganisasjon. 
Kjerneaktivitetene i Dialogos, som Nyhetsdryss, nettside, digital kalender, facebook-side og 
redaktøransvaret for fellestidsskriftet Mennesket, fortsetter. Det samme gjelder tjenester og 
prosjektaktiviteter som Dialogos tilbyr i det antroposofiske miljøet i Norge: Per i dag 
tidsskriftet LandsByLiv og nettsiden Sosialterapi.no for Sosialterapeutisk Forbund, AntroPost 
e-nyhetsbrev for Antroposofisk Selskap, Nettside og Facebook for Sekem Scandinavia. 
 
Dialogos har i løpet av 2021 har sendt ut 17 Nyhetsdryss til 445 mottakere, samt 9 utgaver av 
AntroPost til cirka 3300 mottakere. Fellesutgivelsen Mennesket ble utgitt i semtember i et 
samarbeid mellom Dialogos og tidsskriftene Libra, Antroposofi i Norge og LandsByLiv. 
Dialogos har redaktøransvaret og står som utgiver av bladet som har et opplag på 3500.  

Ved utgangen av 2021 hadde Dialogos 77 individuelle medlemmer, 10 støttemedlemmer, 
og 5 nettverksmedlemmer. 

Det daglige arbeidet blir utført av Sissel Jenseth i en 75 % stilling fordelt mellom 
Dialogos’ kjerneaktiviteter (25 %), fellesutgivelsen Mennesket (10 %), og arbeid for bladet 
LandsByLiv (40 %) som Dialogos utgir på vegne av Sosialterapeutisk Forbund.  

 
Arne Øgaard, styreleder foreningen Dialogos 
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NYHETSFORMIDLING 
 
Nyhetstjenesten innebærer ulike former for formidling gjennom nyhetsbrev, nettsider, facebook, kalenderoversikt, 
fellestidsskrift og skribentvirksomhet. 

 
Nyhetsdryss 
 

Nyhetsdryss er en intern informasjonsutveksling 
innen den antroposofiske bevegelsen. Det dreier 
seg om nyheter fra media, og omtale i offentlig-
heten av Rudolf Steiner, antroposofien og beveg-
elsen som sådan, gjennom dens mange virksom-
heter og aktiviteter, samt andre nyhetssaker som 
antas å være av særlig interesse. Nyhetsdryss er 
først og fremst et rent refererende organ, det 
videreformidle både positive og negative omtaler 
fra media og følger Vær Varsom-plakaten. 

 

 

Nyhetsdryss har også henvisninger til artikler fra aktuelle publikasjoner i bevegelsen og annen 
gjensidig informasjon, samt oversikt over de ulike arrangementer og aktivitetene.  
 
Nyhetsdyss utkommer hver søndag bortsett fra de helgene AntroPost kommer ut. Det sendes til 
aktive og interesserte innen bevegelsen samt virksomheter som skoler, gårder, camphill-
landsbyer, antroposofiske leger m fl. Det koster ikke noe å motta Nyhetsdryss, men mottakere 
oppfordres til å bli medlem i foreningen Dialogos, bidra med gavemidler eller støtte på annet 
vis. Sissel Jenseth er redaktør. Nyhetsdryss legges ikke ut på nettet. https://dialogos.no/nyhetsbrev  
 
I 2021 ble det sendt ut 17 Nyhetsdryss til 445 mottakere. Nyhetsdryss ble satt på pause fra 9. mai 
grunnet ulike vurderinger og oppfatninger om hvordan nyhetsbrevet skulle utformes. Et noe 
fornyet konsept for utgivelsen av Nyhetsdryss ble fremlagt og vedtatt på det ekstraordinære 
årsmøtet 24. november, og utsendelsen startet opp igjen 5. desember. I Nyhetsdryssene fram til 
2. mai 2021 bidro Phillip Nortvedt med en tidsaktuell kommentar – en såkalt Minisnutt.  

 
 

 

 

AntroPost  
 

AntroPost er et e-nyhetsbrev som sendes  
ut per e-post cirka en gang per måned til ca 
3300 mottakere innen bevegelsen, blant dem 
steinerskolelærere, foreldre, steinerbarne-
hager med flere. AntroPost startet opp i 
2006, og nyhetsbrevet er formet som en 
tosidig A4-pdf.  
 
I 2021 kom det ut 9 utgaver av AntroPost.  
Utgivelsen for 2021 er samlet i en fil og 
legges ut på nett: 
https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/AntroPost-2021.pdf 
 
Antroposofisk selskap i Norge er utgiver. 
Redaktør er Sissel Jenseth i Dialogos.  
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Dialogos’ nettside 
 

Nettsiden Dialogos.no er bygd opp som en nettportal som viser 
hen til de mange virksomhetene og aktiviteter som skjer innen den 
antroposofiske bevegelsen. I høyre spalte finnes lenker til de ulike 
forbundene og foreningene, samt oversikt over aktuelle tidsskrift, 
forlag, bokhandel, bank m fl. Under «tema» https://www.dialogos.no/tema 
henvises det til aktuelle bøker, artikler, videoer etc.   
 

              

 
 

 
                        

    
 
Saker lagt ut på Facebokk: https://www.facebook.com/dialogos.no 

Facebook  
 

Dialogos drifter facebooksiden 
dialogos.no og Rådhusplassen – 
antroposofi i praksis (som ble 
etablert 2011 i forbindelse med 
marked på Rådhusplassen).  
 
Veldig mange av saken er delt  
fra andre facebooksider innenfor 
bevegelsen. 
https://www.facebook.com/dialogos.no 
 

https://www.facebook.com/Radhusplassen.Antroposofi.i.praksis 

 
Dialogos-kalenderen  
 

Dialogos-kalenderen gir oversikt 
over de fleste arrangementene 
innen bevegelsen. I 2021 ble det 
redegjort for 62 arrangementer, 
som utgjør cirka en tredjedel av 
det som pleier å foregå. Flere av 
disse ble også avlyst eller utsatt 
på grunn av korona-restriksjoner.  
https://www.dialogos.no/kalender/  

 
Fellesutgivelsen Mennesket 
 

Tidsskriftet Mennesket kom ut for 
fjerde gang i 2021. Utgivelsen skjer 
som et samarbeid mellom tids-
skriftene Libra, Antroposofi i Norge 
og LandsByLiv i samarbeid med 
Dialogos. Redaktør er Sissel Jenseth. 
 
De ulike tidsskriftene bidrar 
økonomisk til utgivelsen, i tillegg til 
at bladet har støtteannonser og har 
mottatt økonomisk støtte fra Rudolf 
Steinerstiftelsen. 
 
Mennesket legges ut på nettet som pdf 
https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Mennesket-2021.pdf  

samt enkeltartikler legges ut. 
https://www.dialogos.no/mennesket-2021/  

 

  
 
 

    



 

 

 

 
Årsberetning DIALOGOS 2021, www.dialogos.no 

 

 	
6 

Andre nettsider 
 

Nordenantroposofi.com er en nettportal for den nordiske antroposofiske bevegelsen og 
landsselskapene. Nettsiden ble etablert i 2015 i forbindelse med arrangementet Norden i 
Goetheanum – Goetheanum i Norden, og den synliggjør det nordiske samarbeidet innenfor de 
ulike områdene https://nordenantroposofi.com/samarbeid-og-utdannelse. Nettsiden henviser også til Det allmene antroposofiske 
selskapet og Goetheanum i Sveits. Fra 2016 driftes Nordenantroposofi.com av Dialogos.  
 
Nettsiden Sekemscandinavia.com https://www.sekemscandinavia.com  er laget som en underside på 
Dialogos.no. Sekem Scandinavia er nettverksmedlem i Dialogos, og Dialogos drifter også 
facebooksiden til Sekem Scandinavia www.facebook.com/SekemScandinavia.  

 
Arrangementer og aktiviteter 
 
Dialogos søker å være en møteplass og bidra med dialog gjennom ulike arrangementer og aktiviteter.  
 

 
Gartneriet Bygdø Kongsgård. 
 
Temadel årsmøtet 2021 
Også store deler av 2021 var nedstengt på grunn av pandemien, og det varte så godt som hele 
vårsemesteret. Bare dager før det planlagte årsmøte 26. mai ble samfunnet igjen åpnet opp og 
det var mulig å gjennomføre temadelen i forkant av årsmøtet på Gartneriet Bygdø Kongsgård. 
Aksel Hugo, førsteamanuensis Institutt for læring og lærerutdanning, NMBU/Norges Miljø- og 
biovitenskapelige universitet på Ås, innledet om temaet: «Miljøbevegelse, naturvitenskap og 
spiritualitet. Kan vi fornye følelsen for miljøkrisen i denne brytningen?»  
 
Evalueringsmøte  
16. september inviterte Dialogos til et evalueringsmøte blant partnere og tidligere partnere for å 
stake ut en ny kurs for Dialogos.  
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Andre arbeidsområder 
 
Dialogos medie- og ressurssenter har siden 2012 på vegne av Sosialterapeutisk Forbund hatt ansvar for 
produksjon og utgivelse av tidsskriftet LandByLiv samt drifting av nettsiden Sosialterapi.no.  
  

         
 

Blader utgitt i 2021; LandsByLiv 50 og 51 samt fellesutgivelsen «Mennesket» 2021. 
 
Tidsskriftet LandsByLiv og nettsiden sosialterapi.no  
 

I 2021 var det to utgivelse av LandsByLiv og ett som inngikk i fellesutgivelsen Mennesket.  
Alle bladene ligger på nettet som pdf-fil på nettsiden http://sosialterapi.no/landsbyliv 
Redaksjonen i LandsByLiv har i 2021 bestått av Rigmor Skålholt, Elisabeth Husebø, Dag 
Blakkisrud og Sissel Jenseth.  
 
Dialogos er ansvarlig for driften av nettsiden https://sosialterapi.no for Sosialterapeutisk Forbund 
som er en del av prosjektarbeidet med LandsByLiv. 
 
Sosialterapeutisk Forbud bidrar med prosjektstøtte for utgivelse og arbeidet med LandsByLiv. 
Den årlige prosjektstøtten for Dialogos sitt arbeid inngår i Dialogos’ regnskap, og et eget 
prosjektregnskap for tidsskriftet LandsByLiv kan ses side 13. 

 
Utvalg og grupper  
 
Medlemmer i Dialogos kan på fritt grunnlag danne selvforvaltende arbeidskretser. Disse bestemmer selv oppgaver 
og funksjonstid. Arbeidskretsene rapporterer til styret årlig og kan ikke representere foreningen Dialogos utad.  
 

    
 
Vår nordiske arv  
 

5. juni var det utflukt til Hauges Minde på Rolvsøy i Fredrikstad i anledning Hans Nielsen 
Hauges 250-årsjubileum. Guidet omvisning. Korte innlegg ved Oddvar Granly og Turid Ulven. 
Deretter i Hans Nielsen Hauges fotspor i Gamlebyen Fredrikstad. Arrangør var Sissel Jenseth, 
Oslogruppen og gruppen Vår nordiske arv/Dialogos.no. 
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Nettverk, medlemmer og medarbeidere  
 
Foreningen Dialogos er organisert som en medlemsforening med individuelle medlemmer og støttemedlemmer 
(virksomheter). Foreningen har to beslutningsorganer: årsmøtet og styret.  
Dialogos medie- og ressurssenter er dannet som et nettverk av antroposofisk inspirerte virksomheter, foreninger 
og forbund som støtter opp arbeidet økonomisk. 

  
Medlemmer 
 

I 2021 hadde foreningen Dialogos 
77 individuelle betalende medlemmer (97 i 2020) 
10 støttemedlemmer/virksomheter (25 i 2020) 

Medlemskontingent for individuelle medlemmer i foreningen Dialogos har i 2021 vært 300 kr. 
For støttemedlemmer/virksomheter er kontingenten 1500 kr (noen betaler en lavere sum).  
 
Nettverksmedlemmer (tidligere partnere) i Dialogos 2021   
 

Steinerhøyskolen www.rshoyskolen.no 
Steinerskoleforbundet www.steinerskolen.no (første halvår 2021) 
Antroposofisk Selskap i Norge www.antroposofi.no 
Camphill Landsbystiftelse i Norge www.camphill.no 
Sosialterapeutisk Forbund www.sosialterapi.no  
Sekem Scandinavia www.sekemscandinavia.com 
 
Medarbeidere og personer tilknyttet sekretariatet 
 

Sissel Jenseth er ansatt som daglig leder i Dialogos. Det daglige arbeidet består av 35 % stilling 
for Dialogos (inklusive arbeidet som redaktør for fellesutgivelsen Mennesket), og 40 % stilling 
for bladet LandsByLiv på vegne av Sosialterapeutisk Forbund gjennom Dialogos.  
Administrasjonen i Dialogos engasjerte i tillegg følgende personer i 2020: 
Jon Martin Røed er tilknyttet Dialogos på timebasis som regnskapskonsulent. 
Jon Jenseth er tilknyttet Dialogos på timebasis for drifting av nettsidene.  
 
I arbeidet med produksjon og utgivelse av LandsByLiv er følgende personer tilknyttet: 
Jon Martin Røed som regnskapskonsulent på timebasis. 
Jon Jenseth er ansvarlig for abonnementsregisteret. 
Kaja Jenseth er ansvarlig for layout og design. 
 
Styret i Dialogos 
 

Foreningen Dialogos ledes av et styre på 3-5 medlemmer og opptil to varamedlemmer.  
Årsmøtet velger styrets leder, nestleder og øvrige styremedlemmer. I 2021 ble det avholdt to 
årsmøter, det ordinære 26. mai og et ekstraordinært årsmøte 24. november.  
 
På det ordinært årsmøte 26. mai ble det valgt et midlertidig interimsstyre som skulle virke 
fram til det ekstraordinære årsmøtet. Interimsstyret bestod av:  
Arne Øgaard (konstituert styreleder siden oktober 2020, styremedlem fra 2018, varamedlem fra 
2016). Steinerskolelærer på Steinerskolen i Moss. Var med og startet Cultura bank og er 
redaktør av bladet Pengevirke. Styreleder i Rudolf Steinerstiftelsen.  
Regine Andersen (en av Stifterne til Dialogos og satt i styret fra 2005 til 2019, inkludert som 
styreleder 2009–2012 og nestleder 2012–2019, og i valgkomiteen fra 2020). Forskningsleder 
med professorkompetanse ved et samfunnsforskningsinstitutt, tidligere daglig leder i Økologisk 
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Norge og har erfaring fra mange styreverv, bla styreleder i Regnskogfondet. Hun var med å 
starte Institutt for Steinerpedagogikk. 
Dag Blakkisrud (medlem av valgkomiteen for Dialogos siden 2015). Arbeider for Eckbos 
Legats kunstsamling m.m og driver Tøyen Tekstverksted AS. Utdannet eurytmist og 
språkformer med diplom fra Goetheanum, Dornach og cand.mag fra Universitetet i Sørøst-
Norge, medlem av styret for Antroposofisk Selskap, leder av representantskapet i Stiftelsen 
Camphill Norge.  
Henrikke Mørck (medlem av valgkomiteen siden 2017). Utdannet kunstformidler fra 
Universitetet i New York og steinerpedagog ved Steinerhøyskolen, har vært klasselærer ved 
Steinerskolen i Bærum og Rudolf Steinerskolen i Oslo i til sammen 6 år og har arbeidet som 
kommunikasjonsrådgiver i Steinerskoleforbundet fra 2014 til 2019. 
 
På det ekstraordinært årsmøte 24. november ble følgende styre valgt:  
Arne Øgaard styreleder (se over). 
Regine Andersen nestleder (se over). 
Ingunn Kroken (tidligere daglig leder for Dialogos 2009-2013 og medlem av valgkomiteen fra 
2017 til 2020). Eurytmist, tidligere steinerskolelærer, og engasjert i Hurdalen Økolandsby. Var 
med å starte Institutt for Steinerpedagogikk som siden ble slått sammen med Steinerhøyskolen.  
Antonia Lilie (nytt styremedlem fra 2021). Har mastergrad i sosiologi og antropologi, bachelor-
grad i lingvistikk, PPU fra Nord Universitet. Arbeider som tysklærer, engelsklærer på Rudolf 
Steinerskolen i Oslo og baseleder for SFO der.  
 
Revisor 
 

Revisor velges på årsmøtet for ett år av gangen.  
Lars Hektoen (valgt revisor fra 2016). Tidligere daglig leder Cultura Bank, er.  
 
Valgkomité 
 

Årsmøtet oppnevner en valgkomité på 2-3 medlemmer som velges for en toårsperiode, og  
som kan gjenvelges. På det ekstraordinære årsmøtet 24.11.21 ble følgende valgkomité valgt: 
Dag Blakkisrud (fra 2015). Innehaver av Tøyen Teksteverksted, tidligere daglig leder 
Biologisk-dynamisk Forening, og for kunstsamlingen i Telenor.  
Henrikke Mørck (fra 2017), lærer på Rudolf Steinerskolen i Oslo, tidligere 
kommunikasjonsrådgiver i Steinerskoleforbundet. 
Phillip Asbjørn Nortvedt (fra 2021), tidligere styreleder/styremedlem i Dialogos (2009-2021), 
har bakgrunn som arkitekt, kunstmaler, coach og steinerskolærer.  
 
Styrets årsberetning  
 

Det er i 2021 gjennomført 9 styremøter i Dialogos. Fire før årsmøtet 26. mai, fire av interims-
styret fram til det ekstraordinære årsmøtet 24. november, og ett styremøte av det nye styret.  
 
Dialogos leier lokalene til Antroposofisk Selskap i Norge til sine møter, med adressen Oscars 
gate 10, 0352 Oslo. Styret anser at arbeidsmiljøet i virksomheten har vært godt.  
Styret bestod, fra årsmøtet fram til det ekstraordinære årsmøtet, av 2 kvinner og 2 menn.  
Etter det ekstraordinære årsmøtet 24. november har bestått av 3 kvinner og 1 mann.  
 
Foreningen har én ansatt i en deltidsstilling og tre som er engasjert for administrasjonen med 
henholdsvis regnskap, bladproduksjon og nettside. De ansatte har ikke vært utsatt for ulykker 
eller skader. Sykefraværet har vært minimalt. Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet.  
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Finansiering og økonomisk situasjon 
  
Inntektsgrunnlaget 2021 
 

Dialogos er avhengig av bidrag fra våre nettverksmedlemmer (tidligere partnere), medlemmer, 
støttemedlemmer, gaver, fond og prosjektmidler.  
 
Nytt i 2021 er at Dialogos søkte og mottok momskompensasjon for 2020 fra Lotteri- og 
stiftelsestilsynet på 49 950 kr. For å kunne søke momskompensasjon, måtte Dialogos først 
registreres i Frivillighetsregisteret, noe som ble godkjent 1. februar 2021. 
 

Nettverksmedlemmer 87 500 kr      
Støttemedlemmer 12 300 kr  
Enkeltmedlemmer  22 111 kr  
Gaver 1 200 kr 
Arrangementer 1 915 kr  
Momskompensasjon 49 950 kr 
LandsByLiv (prosjekt tidsskriftutgivelse) 338 000 kr  
Fellesutgivelsen «Mennesket» 2021  160 000 kr 
Andre inntekter 0 kr 
Inntekter totalt for Dialogos 2021 672 968 kr 

  
Lønns- og driftskostnader 2021 
 

Driftsutgiftene for 2021 var totalt på 631 295 kroner, hvorav lønnsutgiftene utgjorde 
mesteparten: 491 603 kroner. Andre driftsutgifter utover dette: 139 692 kroner.   
 
Bladet LandsByLiv driftes og administreres av Dialogos som et eget prosjekt på vegne av 
Sosialterapeutisk Forbund, se side 13.  
Honorar og lønninger til produksjonen av bladet ligger i LandsByLivs prosjektregnskap.  
Et eventuelt underskudd eller overskudd for LandsByLivs årsregnskap tilhører Sosial-
terapeutisk Forbund, som oppdraget utføres på vegne av, slik det også kommer til syne i 
balansen.  
 
Dialogos står i tillegg som eier av bankkontoene til Vår nordiske arv på vegne av gruppen. 
Dette kommer også til syne i balansen. 
 
Resultat 
 

Årsregnskapet til Dialogos viser et overskudd for Dialogos på 41 673 kroner. 
 
Etter styrets mening gir årsregnskapet en fullgod beskrivelse av Dialogos’ disponeringer og 
finansielle posisjon ved årets slutt i 2021, som det gir et godt grunnlag for videre drift.  
Overskuddet tilføres Dialogos’ egenkapital.  
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 ÅRSREGNSKAP Dialogos medie- og ressurssenter 2021 
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BALANSE  
    
Resultatregnskap Dialogos 2021  
Oscarsgt. 10, 0352 Oslo 
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V E D L E G G: Prosjektregnskap for tidsskriftet LandsByLiv 2021  
 

Resultatregnskap Landsbyliv 2021  
Oscars gt. 10, 0352 Oslo 

  

Driftsinntekter Noter 
Regnskap 

2021 
Regnskap 

2020 
Abonnementer  145 798 144 580 
Annonser/støtteannonser   0 
Sosialterapeutisk Forbund  400 000 400 000 
Sum inntekter  545 798 544 580 
    
Lønnskostnader    
Lønn, feriepenger   122 930 117 859 
Arbeidsgiveravgift  13 786 16 618  
Refusjon av sykepenger  -46 109 0 
Andre personalkostnader  0 3 522 
Sum lønnskostnader 2 90 646 137 999 
  

  

Driftskostnader    
Regnskapshonorar  5 200 9 312 
Koordinering/adm. Dialogos 1 338 000 330 000 
Kontorhold, data, internett  27 924 490 
Trykking m.v. Landsbyliv  64 190 63 466 
Felles tidsskr. Mennesket  40 000 40 000 
Interne møter  1 125 0 
Porto  14 172 18 068 
Reisekostnader  3 309 6 336 
Gebyrer, gaver, diverse  2 364 416 
Sum driftskostnader  496 284 468 088  
Resultat overskudd (+) underskudd (-)  -41 132 61 507 

 
Balanse LBL 2021   Balanse LBL 2020  
Eiendeler:     Eiendeler:   
Bankinnskudd 55 667  Bankinnskudd 92 197 
Sum eiendeler 55 667  Sum eiendeler 92 197 

     
Egenkapital og gjeld:   Egenkapital og gjeld:  
Skyldig feriepenger  13 230  Skyldig feriepenger  12 671 
Skyldig off. avgifter 2 203  Skyldig off. avgifter 6 764 

Forskudd fra SF for utgivelse: 40 234  
Forskudd fra SF for 
utgivelse: 72 762 

Sum egenkapital og gjeld: 55 667  Sum egenkapital og gjeld: 92 197 
 
 

  Noter LandsByLiv regnskap:    
1 Intern overføring til Dialogos for arbeidet med tidsskriftet. 
2 Lønn LBL gjelder all lønn og avgift til Kaja Jenseth og Jon A. Jenseth. 
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Revisors beretning for regnskapsåret 2021 
 
 
Til årsmøtet i Dialogos medie- og ressurssenter, org.nr. 988 453 676 

 
Jeg har som oppnevnt revisor gjennomgått årsberetning, resultatregnskap og 
balanseoppstilling for foreningen.  Regnskapet viser et overskudd på kr 41 673,-  

I forbindelse med revisjonsarbeidet har jeg sett igjennom bilagsmapper, saldobalanse, 
hovedbok og kontoutskrifter for bank og gjennomført møte med regnskapsfører og daglig 
leder. Regnskapet gir, med forbehold om mindre differanser med hensyn til innbetalte og 
faktiske offentlige avgifter, etter mitt skjønn et riktig bilde av foreningens virksomhet i 
regnskapsåret og økonomiske status ved årets avslutning. 

Jeg kan med dette anbefale at årsmøtet fastsetter styrets årsberetning, resultatregnskapet og 
balansen som foreningens årsoppgjør for 2021. 

 

 
 


