
		

	

	
En brosjyren for Dialogos ble utarbeidet til STEINERUKA 2017. Se brosjyren her: https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Brosjyre-Dialogos-2017.pdf  

 
	
 

ÅRSBERETNING 2017 
Dialogos medie- og ressurssenter  
 
Dialogos medie- og ressurssenter er et nettverk av antroposofisk inspirerte virksomheter, 
som arbeider 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 
tregrening og etisk individualisme bygget på frihetens filosofi, blant annet gjennom å synlig- 
gjøre de alternative verdivalg som våre partnere står for. Et gjennomregulert og kontrollerende 
samfunn er et alvorlig 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 omorganisert i 2009 og fikk 
navnet Dialogos medie- og ressurssenter.  
 
Økonomisk støttes Dialogos av våre partnere, våre medlemmer og gjennom gaver og  
annen støtte.  
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Margreth Olins dokumentarfilm ”Barndom” (2017) fulgte 6-åringene i Aurora steinerbarnehage på Nesodden. 
Filmen er vist på kino og TV i en rekke land, og den har vekket debatt om lekens betydning og tidlig skolestart. 
 
 
Kort sammendrag Dialogos 2017 
 
Dialogos medie- og ressurssenter søker å skape dialog mellom antroposofiske virksomheter, 
samt å synliggjøre det som skjer mellom virksomhetene og offentligheten.  
 Nyhetstjenesten skjer gjennom utgivelsen av e-nyhetsbrevet Nyhetsdryss og AntroPost, 
som innebærer en kontinuerlig overvåking av nyhetsbildet med fokus på saker som er relevante 
for det antroposofiske arbeidet. I 2017 ble det sendt ut 39 Nyhetsdryss til ca 445 mottakere, 
samt 9 utgaver av AntroPost til cirka 3250 e-postmottakere. Se https://www.dialogos.no/nyhetsbrev  
 Alle relevante nyhetssaker er samlet i en Årsrevy Nyhetsdryss, sortert etter tema. Her kan 
man se hvilke saker som hadde en fremtredende plass i mediebildet i 2017, blant annet 
Margreth Olins dokumentarfilm Barndom, tidligere steinerskoleelever profileres flittig, og  
striden om Vidarklinikken i Sverige. Både Bernard Daub, Oslo by steinerskole, og Arne 
Øgaard, Steinerskolen i Moss, har hatt en rekke innlegg i media gjennom året.  
 1. februar 2017 kunne Dialogos.no promotere sin nye nettside www.dialogos.no – som nett-
portal og ressursbase. 1. oktober kom Dialogos.no også på Facebook. I tillegg drifter Dialogos 
nettsidene Nordenantroposofi.com og Sosialterapi.no, samt Sekem Scandinavia på Facebook. 
  Dialogos-Kalenderen https://www.dialogos.no/kalender  har vist stor aktivitet gjennom hele 2017, og 
mest i september under Steineruka. Det ble redegjort for ialt 155 arrangementer og aktiviteter.  
 Dialogos var i 2017 medarrangør for Hurumseminaret (www.hurumseminaret.no) som har et 
fokus på spirituell naturforståelse. Dialogos deltok også på Steineruka med stand og info, og en 
ny brosjyre for Dialogos ble utarbeidet. Partnermøtet fokuserte på erfaringene fra Steineruka. 
 Styret har arbeidet videre med tematikken sosial tregrening, og under temadelen på 
årsmøtet 2017 kom Ruben Khachatryan, Vidaråsen, og Steffi Hagedorn, Solborg, som fortalte 
om det økonomiske fellesskapet og sosial tregrening innenfor Camphill landsbyene i Norge.   
 De senere årene har det vært en jevn økning av medlemmer i Dialogos, og i 2017 hadde 
foreningen 90 individuelle medlemmer og 14 støttemedlemmer. Dialogos støttes økonomisk av 
8 partnere.  
 Dialogos har gjennomført syv styremøter og ett arbeidsmøte i 2017. Det daglige arbeidet 
utføres av Sissel Jenseth i en 60 % stilling. Den er fordelt mellom Dialogos’ kjerneaktiviteter 
(25 %) og arbeid for bladet LandsByLiv (35 %), som Dialogos utgir på vegne av 
Sosialterapeutisk Forbund.  

 

Phillip Nortvedt, for styret i Dialogos 
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Offentlighet, media og debatt – NYHETSFORMIDLING 
 
Dialogos følger daglig med i media for å fange opp artikler og ytringer som kan være relevante for våre sam-
arbeidspartnere. Nyhetstjenesten innebærer at aktuelle innslag i media samles og omformes til korte sammendrag 
som sendes ut ukentlig til medlemmer, partnere og andre som ønsker å holde seg oppdaterte om mediebildet.   
 
 

Nyhetsdryss, AntroPost og ”minisnutt” 
 

Nyhetsdryss sendes ut per e-post søndag morgen. 
Nyhetsformidlingen har til oppgave å orientere om og 
skape interesse om det som skjer innenfor de ulike 
grenene i den antroposofiske bevegelsen, samt speile 
det som foregår i nyhetsbildet – både positive og 
negative hendelser. I tillegg skal nyhetsovervåkningen 
fange opp eventuell kritikk og angrep, slik at man er 
orientert om dette og har mulighet til å komme med 
saklige svar når situasjonen krever det. Hvert Nyhets-
dryss har også en oversikt over aktiviteter som 
foredrag, seminarer, kurs og forestillinger den 
kommende måneden. I 2017 ble det i alt sendt ut 39 
nyhetsdryss til cirka 445 mottakere. Utsendelsene 

 

 

totalt utgjør 250 A4-sider (når minisnutten og kalender/aktiviteter ikke er med). Nyhetsdrysset 
sendes til aktive og interesserte innen bevegelsen samt virksomheter som skoler, gårder, 
camphill-landsbyer, antroposofiske leger m fl, samt enkeltpersoner i de nordiske landene.  
 
Det koster ikke noe å motta Nyhetsdryss, men mottakere oppfordres til å bli medlem i 
foreningen Dialogos, bidra med gavemidler og/eller støtte på annet vis. Nyhetsdryssene legges 
ikke ut på nettet. Les mer om nyhetstjenesten til Dialogos her: 	https://dialogos.no/nyhetsbrev  
 
I 2017 utkom AntroPost (2-sidig A4) til sammen 9 ganger. Sissel Jenseth er redaktør og 
ansvarlig for begge e-nyhetsbrevene. Dette innebærer at det ble sendt ut nyheter i alle helger i 
2017 bortsett fra juli måned og julehelgen, dvs kun 5 helger uten nyhetsutsendinger. 
AntroPost utgis gjennom Antroposofisk selskap i Norge og arbeidet skjer på frivillig basis og 
legges ut på nettet. Se  2017 utgivelsene her: https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Antropost-2017.pdf  
 
 

 
 

Phillips minisnutt. I de fleste av Nyhetsdryssene  
gir Phillip Nortvedt en tidsaktuell kommentar –  
en såkalt minisnutt – som gjerne har et esoterisk 
tilsnitt. I 2017 hadde 29 av Nyhetsdryssene en 
”Minisnutt”. Disse er samlet i et eget dokument 
som ligger på nettet, se: 
http://www.dialogos.no/mediacenter/pdf/administrasjon/SNUTT-Phillip-Nortvedt-2017.pdf   

 
ÅRSREVY 2017  
 

Årsrevyen for Nyhetsdrysset er en dokumentasjon over årets aktualiteter og hendelser i 
bevegelsen som har fått et avtrykk i offentligheten. Dette gjelder både hvordan Rudolf Steiner 
og antroposofien omtales, og hvordan de ulike aktiviteter og saker vedrørende virksomhetene 
kommer til syne i media. Årsrevyen for 2017 er under utarbeidelse og legges ut på nettsiden så 
fort den er klar. De ulike tematikkene er systematisert og omhandler biologisk-dynamisk og 
økologisk jordbruk, steinerpedagogikk, eurytmi, helsepedagogikk og sosialterapi, antroposofisk 
medisin og vaksinasjon, arkitektur, bokutgivelser, økonomi, Kristensamfunn med flere. Se 
Årsrevyen for 2014, 2015, 2016 (og 2017) her: https://www.dialogos.no/nyhetsbrev/  
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På undersiden https://www.dialogos.no/tema finners oversikt over en rekke artikler, bokutgivelser, video av foredrag på 
Litteraturhuset med mer. Her vises foredrag på YouTube: https://www.youtube.com/channel/UC3GMMNkl3zvZk9ODvWv4H1g/videos  

 
Dialogos’ nettside, Facebook, kalender og brosjyre  
 

Nettside: I februar 2017 publiserte vi den nye nettsiden www.dialogos.no for Dialogs medie- 
og ressurssenter. Nettsiden er bygd opp som en nettportal som viser hen til de mange virksom-
hetene og den aktivitet som skjer innen den antroposofiske bevegelsen. Under nettsidens høyre 
spalte finnes lenker til alle våre partnere, forbund, samarbeidspartnere, samt aktuelle nettverk. 
Her gis også en oversikt over aktuelle tidsskrift, forlag, bokhandel, etisk bank m fl. Undersiden 
https://www.dialogos.no/tema	gir en oversikt artikler, bokutgivelser, videoer med mer, som viser til de 
mange tema og arbeidsoppgaver som foregår innen bevegelsen. Undersiden https://dialogos.no/aktiviteter 
gir et innblikk i virksomheten til Dialogos medie- og ressurssenter. 
 
 

 

Facebook: Dialogos etablerte en Facebookside 1.10.2017 
https://www.facebook.com/dialogos.no med navnet dialogos.no – 
da kun ”dialogos”-navnet allerede var benyttet. På Facebook-
siden legges det ut 1-3 nyhetssaker i uken, i forbindelse med 
utsendelse av Nyhetsdryss, AntroPost, eller når annet skjer.  
Facebooksiden: Rådhusplassen – antroposofi i praksis – 
https://www.facebook.com/Radhusplassen.Antroposofi.i.praksis ble etablert i 2011  
i forbindelse med markedet på Rådhusplassen. Den har 150 
følgere, og saker på Dialogos’ Facebookside deles med denne.  

 
Kalenderen https://www.dialogos.no/kalender	gir oversikt over aktuelle arrangement som foregår i 
bevegelsen. Selv om hovednettsiden ikke var tilgjengelig i hele 2017, var kalenderen funge-
rende som en enkelt nettside. I 2017 ble det redegjort for cirka 155 arrangementer og aktiviteter 
på Dialogos-kalenderen. September med Steineruka toppet med i alt 38 arrangementer.  
 
Ny brosjyre for Dialogos. I forbindelse med Steineruka ble det laget en egen brosjyre for 
Dialogos. Brosjyren forteller om foreningen og de verdiene som vi står for. Se brosjyren her: 
https://www.dialogos.no/wp-content/uploads/Brosjyre-Dialogos-2017.pdf  

 
Andre nettsider  
 

Den nordiske nettsiden Nordenantroposofi.com ble etablert i forbindelse med arrangementet 
Norden i Goetheanum – Goetheanum i Norden i 2015. Siden er utarbeidet som en informa-
sjonsportal for å synliggjøre det nordiske samarbeidet innenfor de ulike fagområdene.  
Nettsiden viser også forbindelsen til Goetheanum i Sveits, Det allmenne antroposofiske 
selskapet og fagseksjonene, og den gir nyttig informasjon for den som vil reise til Dornach og 
Arlesheim. Sissel Jenseth er redaktør for nettsiden, som fra 2016 blir driftet av Dialogos. 
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Kulturhuset Hovtun på Klokkarstua hvor Hurumseminaret ble arrangert lørdag 14. oktober. 
 
Arrangementer, seminarer og aktiviteter 
 
Årsmøte 2017 
Tema for årsmøtet 30. mai var Sosial tregrening, økonomisk fellesskap og Camphill. Ruben 
Khachatryan, Vidaråsen, og Steffi Hagedorn, Solborg, fortalte om det økonomiske fellesskapet 
og hvordan sosial tregrening fungerer i praksis innenfor Camphill-landsbyene i Norge. I boken 
Menneske først og fremst. Innblikk i Camphill-landsbyene i Norge (Christian Egge, Kagge 
forlag, 2016) blir Ruben Khachatryan, Will Browne og Rigmor Skålholt intervjuet om 
tematikken. Sosial tregrening ble også omtalt i tidsskriftet LandsByLiv 42, våren 2017, se 
http://sosialterapi.no/wp-content/uploads/Sosial-Tregrening-LBL-42-2017.pdf     
 
Steineruka 2017 
Steineruka ble gjennomført for første gang høsten 2017. Det skjedde etter en idé fra Dag 
Blakkisrud i Biologisk-dynamisk Forening. Bakgrunnen var det vellykkede samarbeidet 
mellom ØKOUKA og Camphill-jubileet høsten 2016, og man ønsker å oppnå en større 
gjennomslagskraft når arrangementene konsentreres i løpet av en uke. Tinken Laurantzon, 
Antroposofisk selskap, var prosjektleder. Åpningsfest ble holdt på Vippa. Dialogos bidro med 
informasjon på Dialogos-kalenderen, i AntroPost og Nyhetsdryss, og Dialogos stilt med stand 
på Vippa. Arrangører av uka var: Antroposofisk selskap, Biologisk-dynamisk Forening, 
Cultura Bank, Camphill Landsbystiftelse, Eurytmistforbundet, Kristensamfunnet i Oslo, 
Steinerbarnehageforbundet, Steinerhøyskolen, Steinerskoleforbundet, Sosialterapeutisk 
Forbund. Andre deltagere: Dialogos medie- og ressurssenter, Vidarklinikken, Falk i Norge, 
Sekem Skandinavia, Baldron, moveArt, Fremja, Forum Berle, BINGN, Antropos bokhandel.  
Les mer om Steineruka http://www.antroposofi.no/steineruka	og https://www.dialogos.no/steineruka2018 . 
 
Hurumseminaret 2017 
En krets bestående av dr. philos Hans Kolstad, Erik Lund, Heine Bjørndal, Erle Skaar og Sissel 
Jenseth har i samarbeid med Dialogos og Kulturhuset Hovtun tatt initiativ til et årlig seminar på 
Hurum. Målet er å belyse menneskets forhold til naturen – i et åndelig perspektiv. Det første 
seminaret ble arrangert 14. oktober med 55 deltakere til stede.	Dialogos bidro med informasjon, 
brosjyre, netttside og administrasjon av seminaret. Les om seminaret: www.hurumseminaret.no.  	
 
Partnermøtet 8. november 
Dialogos inviterer til et partnermøte for å utveksle synspunkter, tanker og ideer om det arbeidet 
som pågår. I år fokuserte vi på erfaringene som er høstet gjennom en meget aktiv Steineruke. I 
tillegg rettet vi blikket fremover angående hvilke planer partnerne har for 2019 – 100 år etter 
den første Waldorfskole i Tyskland og året da Rudolf Steiner ga impulseen for en ny samfunns- 
form; Die Kernpunkte der Sozialen Frage (på norsk Tregrening, Vidarforlaget 2008). Tinken 
Laurantzon, prosjektleder for Steineruka, henviste til artikkel i Antroposofi i Norge 4-2017.  
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INNTRYKK FRA STEINERUKA 2017 
Dialogos hadde stand sammen med en rekke andre virksom-
heter under åpningsfesten for Steineruka på Vippa. Tinken 
Laurantzon, som var prosjektleder for uka, har tatt de fleste av 
bildene. Noen foto er også hentet fra ulike Facebooksider.  
Se Kristensamfunnets film som oppsummerer Steineruka 2017: 
https://www.youtube.com/watch?v=kNpZmkH4zCw  
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Andre arbeidsområder 
 
Dialogos medie- og ressurssenter har siden 2012 hatt ansvar for produksjon og utgivelse av tidsskriftet 
LandByLiv. Bladet eies av Sosialterapeutisk Forbund og utkommer 2-4 ganger årlig.  
 
Tidsskriftet LandsByLiv  
I 2017 kom det tre utgivelse av LandsByLiv, hvorav spesialutgaven MITT landsbyLIV – en 
såkalt ”grasrotutgave” av bladet – her vises med både forsiden og en innside. Bladet kan i sin 
helhet leses her http://www.camphill.no/fileadmin/camphill/landsbyliv/mittLBL_2017.pdf  
 
Alle utgavene av LandByLiv legges i sin helhet ut på nettet, se http://www.camphill.no/tidsskriftet-landsbyliv  
Redaksjonen i LandsByLiv består av Rigmor Skålholt, Elisabeth Husebø og Sissel Jenseth.  
For mer info, se http://sosialterapi.no/tidsskriftet-landsbyliv. 
 

         
 
Nettsiden sosialterapi.no 
Dialogos er også ansvarlig for driften av nettsiden til Sosialterapeutisk Forbund https://sosialterapi.no 
 
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  
Nettverket Vår nordiske arv ble etablert i 2015 som et åpent forum for mennesker innen den 
antroposofiske bevegelse som er interessert i og arbeidet med temaer som den norrøne 
mytologi, runenes gåte, stavkirkenes uttrykksform, eventyret og Askeladdens betydning med 
mer. Nettverket har noen fellesmøter i løpet av året, og arrangerer seminarer, omvisninger og 
studieturer for å belyse disse temaene, både i Norge og utlandet. Se http://www.dialogos.no/nordisk-arv/ 
 
I 2017 ble det arrangert et helgeseminar i Oslo 24.-25. mars med Anders Høier (DK), og et 
lørdagsseminar 11.11. med Odd Lindbråten. Begge i samarbeid med Oslogruppen.  
To studieturer ble arrangert; en til Sverige 9.-11.6. og en til Hurum 20.08.2017.  
Begge turen ble ledet av Liv Skappel Gran i samarbeid med Sissel Jenseth.  
 
Det pågår et arbeid for å utgi en bok av Bernard Lievegoed (Christofoor forlag 1990/2017) om 
Menneskehetens åndelige utvikling på Antropos forlag. https://www.dialogos.no/nordisk-arv-Bernard-Lievegoed/  

Rudolf Steinerstiftelsen bidro med 15 000 kr i støtte til utgivelsen i 2017. 
 
Kontaktpersoner for nettverket er Jan E Guettler og Sissel Jenseth.  
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Partnere, medlemmer og medarbeidere 2017 
 
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 som er våre 
partnere. Disse bidrar med et fast beløp årlig til vår virksomhet.	

		
Medlemmer 
	

Medlemstallet er jevnt stigende i Dialogos, med et fint løft i 2017.  
Medlemskontingent for individuelle medlemmer i foreningen Dialogos har vært 300 kr i 2017. 
For støttemedlemmer/virksomheter er kontingenten 1500 kr.  
 
I 2017 hadde foreningen Dialogos 

90 individuelle betalende medlemmer (57 i 2016) 
  14 institusjonsmedlemmer betalende (5 i 2016) 

  
Partnere i Dialogos 2017   
	

Steinerhøyskolen www.rshoyskolen.no 
Steinerskoleforbundet www.steinerskolen.no 
Steinerskolens Foreldreforbund www.foreldrene.no  
Antroposofisk Selskap i Norge www.antroposofi.no 
Camphill Landsbystiftelse i Norge www.camphill.no 
Sosialterapeutisk Forbund www.sosialterapi.no 
Biologisk-dynamisk Forening www.biodynamisk.no 
Sekem Scandinavia www.sekemscandinavia.com 
 
LiliO Design er ikke partner lenger, siden LiliO Design nå er gått inn som en del av Pixelant. 
 
Medarbeidere og personer tilknyttet sekretariatet 
	

Sissel Jenseth er ansatt som daglig leder i Dialogos. Det daglige arbeidet består av en 25 % 
stilling for Dialogos og i tillegg en 35 % stilling for arbeidet som utføres for bladet LandsByLiv 
på vegne av Sosialterapeutisk Forbund gjennom Dialogos. 
	
Administrasjonen i Dialogos har i tillegg engasjert følgende personer i 2017: 
Jon Martin Røed er tilknyttet Dialogos på timebasis som regnskapskonsulent. 
Jon Jenseth er tilknyttet Dialogos på timebasis for etablering og drift av nettsiden.  
	
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. 
 
Styremedlemmer 
	

Foreningen Dialogos ledes av et styre på 3-5 medlemmer og opptil to varamedlemmer.  
Årsmøtet velger styrets leder, nestleder, øvrige styremedlemmer.  
 

Philip Asbjørn Nortvedt (i styret fra 2009) er valgt styreleder fra 2013. Han har bakgrunn som 
arkitekt, kunstmaler, coach og vært lærer ved blant annet Oslo by Steinerskole. 
Regine Andersen er nestleder fra årsmøtet 2013. Hun ble valgt inn i styret på stiftelsesmøtet i 
2005. Regine er samfunnsviter. Fra 2013 til 2017 var hun daglig leder i Oikos – Økologisk 
Norge.  
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Sissel Jenseth (styremedlem fra 2009) er ansatt i en deltidsstilling i Dialogos. Hun var 8 år 
styremedlem i Antroposofisk Selskap og har utgitt nyhetsbrevet AntroPost siden 2006. Hun er 
styremedlem Sekem Scandinavia og Rudolf Steinerstiftelsen. Hun utgir sykkelturbøker i Norge. 
Mathias Bolt Lesniak (styremedlem 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).	
Erle Skaar (styremedlem fra 2015, varamedlem 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 som lærer i norsk og engelsk. Hun er ansvarlig for 
teateroppsetningen Det Norske Selskab.  
Arne Øgaard (varamedlem fra 2017) er steinerskolelærer på Steinerskolen i Moss. Han var med 
og startet Cultura bank og er redaktør av bladet Pengevirke. Han er styremedlem i Steiner-
skoleforbundet og Rudolf Steinerstiftelsen. Som skribent forsøker han aktivt å spre budskapet 
gjennom media og har gitt ut flere bøker om antroposofiske tema.  
Janne Ellingsen (varamedlem fra 2017) sitter i styret til Foreldreforbundet. Hun har arbeidet på 
Vidaråsen, Rudolf Steinerhøyskolen og i Vidarforlaget.  
	
Revisor 
 

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

Årsmøtet oppnevner en valgkomité på 2-3 medlemmer som velges for en toårsperiode, men 
som kan gjenvelges:	
Dag Blakkisrud (fra 2015), daglig leder Biologisk-dynamisk Forening. Tidligere ansatt i 
Telenor. 	
Ingunn Kroken (fra 2017), tidligere daglig leder i Dialogos (2009-2013), eurytmist og 
mangeårig steinerskolelærer.  	
Henrikke Mørck (fra 2017), kommunikasjonsrådgiver i Steinerskoleforbundet. 
 
 

Styrets årsberetning  
 

Det er avholdt syv styremøter i Dialogos i 2017 og et arbeidsmøte. Årsmøtet ble avholdt 30. 
mai 2017. De enkelte styremedlemmene bidrar med ubetalte oppgaver utover selve 
styrearbeidet. 
 
Arbeidsmiljø, ytre miljø, likestilling 
 

Dialogos leier lokalene til Antroposofisk Selskap i Norge, 
Oscars gt 10, 0352 Oslo til sine møter og som sin hoved-
adresse.	Styret anser at arbeidsmiljøet i virksomheten har 
vært godt. Styret (inkl vara) har i 2017 bestått av 4 kvinner 
og 3 menn. 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.  

 

 
 

	
Oscars gt 10 i Homansbyen, Oslo. 

Virksomheten forurenser ikke det ytre miljøet. 
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Finansiering og økonomisk situasjon 
  
Inntektsgrunnlaget 2017 
 

Dialogos er avhengig av bidrag fra våre partnere, medlemmer, gaver og fond.  
Den total inntekten for 2017 var på 403 087 kr fordelt på de ulike bidragsyterne:  
 

Partnere 107 500 kr      
Enkeltmedlemmer  25 050 kr  
Støttemedlemmer 21 400 kr  
Gaver 14 805 kr  
LandsByLiv (arbeid tidsskriftutgivelse) 232 000 kr  
Bidrag fra stiftelser/fond 0 kr  
Annet (Hurumseminaret) 1 500 kr 
Andre inntekter 832 kr 
Inntekter totalt  403 087 kr 

  
 

Lønns- og driftskostnader 2017 
 

Driftsutgiftene for Dialogos 2017 var totalt på 406 352 kroner,  
hvorav lønnsutgiftene utgjorde 339 631 kroner og den ordinære driften 66 721 kroner.  
 
Bladet LandsByLiv driftes og administreres gjennom Dialogos som også er eier av 
LandsByLivs bankkonto.  
 
LandsByLivs regnskap og balanse vist som et eget avdelingsregnskap for LandsByLiv,  
se side 14. Et eventuelt underskudd eller overskudd for LandsByLiv vil dekkes av 
Sosialterapeutisk Forbund, som oppdraget utføres på vegne av. Honorar og lønninger til 
produksjon av bladet ligger i LandsByLivs avdelingsregnskap. 
	
Dialogos som også er eier av bankkontoen til Hurumseminaret og nettverket Vår nordiske arv. 	
 
Resultat 
 

Årsregnskapet til Dialogos viser et lite underskudd på 3 265 kroner.  
 
Etter styrets mening gir årsregnskapet en fullgod beskrivelse av Dialogos’ disponeringer og 
finansielle posisjon ved årets slutt i 2017. 
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ÅRSREGNSKAP Dialogos medie- og ressurssenter 2017 
  
Resultatregnskap Dialogos 2017, 
Oscarsgt. 10, 0352 Oslo Regnskap Regnskap Regnskap 

 

 
Budsjett 

Driftsinntekter Note 2017 2016 2015 
 

2018 
Partnere i Dialogos  107 500 97 500 102 700 107 500 
Bedrifts- og støttemedlemmer  21 400 4 000 0 22 000 
Medlemsinntekter  25 050 18 200 16 800 20 000 
Andre gaver  14 805 5 100 2 550 10 000 
Inntekt adm. Landsbyliv 1 232 000 220 000 210 000 240 000 
Støtte fond (stiftelsen EIR 2015)  0 0 50 000 10 000 
Prosjekter 2 1 500 4 350  5 000 
Andre inntekter  832 12 000 7 100 5 000 
Sum inntekter  403 087 361 150 389 150 

 

419 500 
      
Lønnskostnader      
Lønn og påløpte feriepenger 5 297 414 273 664 247 593 305 000 
Arbeidsgiveravgift  41 935 38 586 34 910 44 000 
Refusjon sykepenger  -508 -4 064  0 
Yrkeskadeforsikring  790 659 796 5 000 
Sum lønnskostnader  339 631 308 845 283 299 

 

354 000 
      
Driftskostnader      
Leie lokaler Oscars gt. 10  10 000 10 000 10 000 10 000 
Steineruka / ulike prosjekt  1 293 6 763 41 946 10 000 
Revisjons- og regnskapshonorar  20 931 17 723 18 465 21 000 
Kontor-, data, nettside, brosjyre  23 693 20 900 6 188 10 000 
Interne møter  6 547 7 734 5 310 8 000 
Eksterne møter og arr, inkl. reiser  3 973 0 166 4 000 
Andre driftsutgifter  284 340 326 1 000 
Tap på fordringer  0 0 5 000  
Sum driftskostnader  66 721 63 460 87 401 

 

64 000 
      
Resultat overskudd (+) 
underskudd (-)  -3 265 -11 155 18 450 

+ 1 500 

      
Resultat Landsbyliv (LBL)  4  -4 797 -2 958 27 736  
Resultat Dialog og LBL samlet 4 -8 062 -14 113 46 186  
  
Disponering av årsresultat 2017:    
LandsByLiv (LBL) har felles økonomi med Dialogos og administreres derfra, se eget avdelingsregnskap side 14. 
 
NOTER 
1. Overført fra LBL for kontorhold m.v. i forbindelse med utg. av LBL 
2. Prosjekt Hurumseminar  
3. Samlet resultat for Dia og LBL er fratrukket fjorårets egenkapital.  
4. Regnskap for avdelingen Landsbyliv er ført som separat regnskap og balanse, men resultatet er fortsatt inntatt 

i hovedregnskapet for Dialogos.  
5. All lønn etc. for Dialogos gjelder Sissel Jenseth  
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BALANSE  
    
Resultatregnskap Dialogos 2017 Oscarsgt. 10, 0352 Oslo 
       
Eiendeler  

 

2017 2016 
Kundefordringer  13 000 17 092 
Cultura 05.25844  42 102 110 083 
Cultura 05.58327  86 173 13 064 
Bankinnskudd for skattetrekk  21 989 21 989 
Sum eiendeler  163 264 162 228 
    
Gjeld og egenkapital    
Leverandørgjeld  0 0 
Skyldig feriepenger  37 209 29 057 
Skyldig offentlige avgifter  16 250 15 304 
Annen egenkapital 3 109 805 117 867 
Sum gjeld og egenkapital  163 264 162 228 
 
    
Noter    
1. Overført fra LBL for kontorhold    
2. Prosjekt bondefest    
3. Samlet resultat for Dia og LBL er fratrukket fjorårets EK.  
4. Nytt prinsipp fra 2015, regnskap for avdelingen Landsbyliv   
    er ført som separat regnskap og balanse, men resultatet  
    er fortsatt inntatt i hovedregnskapet for Dialogos.  
    
 
 
 
 
 
 
Underskrift styret i Dialogos: 
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Avdelingsregnskap for tidsskriftet LandsByLiv   
 

Resultatregnskap Landsbyliv 2017  
Oscars gt. 10, 0352 Oslo Regnskap Regnskap Regnskap 
Driftsinntekter Noter 2017 2016 2015 
Abonnementer  118 289 132 675 125 348 
Annonser/støtteannonser  14 000 0 11 000 
Landsbystiftelsen  0 34 197 0 
Sosialterapeutisk Forbund  400 000 350 000 400 000 
Sum inntekter  532 289 516 872 536 348 
     
Lønnskostnader     
Lønn og feriepenger 3 149 969 105 311 136 330 
Arbeidsgiveravgift  21 145 15 849 19 222 
Andre honorarer  0 1 000 6 850 
Andre personalkostnader  2 000 0 2 000 
Sum lønnskostnader  173 114 122 160 164 402 
     
Driftskostnader     
Regnskapshonorar  13 166 11 168 12 350 
Koordinering/adm. Dialogos 1 232 000 220 000 210 000 
Kontorhold, data,  internett  6 650 12 860 5 215 
Trykking m.v. Landsbyliv  85 791 112 625 81 255 
Interne møter  2 776 2 150 4 226 
Porto  17 387 21 985 20 204 
Reisekostnader  5 458 14 387 9 044 
Gebyrer, gaver, diverse  744 2 495 1 916 
Sum driftskostnader  363 972 397 670 344 210 
     
Resultat overskudd (+) 
underskudd (-) 2 -4 797 -2 958 27 736 
 
Balanse 2017   Balanse 2016  
Eiendeler:     Eiendeler:  
Kundefordringer 3149  Kundefordringer 5 000 
Andre korts. fordringer 200  Andre korts. fordringer 200 
Bankinnskudd 123 722  Bankinnskudd 123 079 
Kundefordringer 127 071   128 279 
Sum eiendeler   Sum eiendeler  
Egenkapital og gjeld:    Egenkapital og gjeld:   
Annen korts. gjeld   Annen korts. gjeld 0 
Skyldig feriepenger 16 068  Skyldig feriepenger 10 890 
Skyldig off. avgifter 7 059  Skyldig off. avgifter 11 256 
Egenkapital 100 595  Egenkapital 106 133 
Sum egenkapital og gjeld: 123 722  Sum egenkapital og gjeld: 128 279 

 
Noter 2017: 
1: Intern overføring til hovedregnskapet for Dialogos 
2: Resultat overføres til Dialogos' regnskap  
3: Lønn LBL gjelder all lønn til Kaja Jenseth og Jon A. Jenseth 
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Revisors beretning 	
 
 

 
 
 
 

 


