
		

 

Hagefest 11. juni med Karl Sundby i den musikalske teaterforestilling ”Vårt store lille liv”, se også side 5-6.   
	
	
	
		
 

ÅRSBERETNING 2016 
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 
tregrening og etisk individualisme bygget på frihetens filosofi, blant annet gjennom å synlig- 
gjøre de alternative verdivalg som våre partnere står overfor. Et gjennomregulert  
og kontrollerende samfunn blir 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 partnere, gjennom gaver og av våre medlemmer  
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50-årsjubileet til Vidaråsen og Camphillstiftelsen i Norge fikk bred omtale i media. Her i Vårt Land, 8.4. 
http://www.vl.no/reportasjer/reportasje/likeverdssamfunnet-1.709783?paywall=true  
 
 

Kort sammendrag Dialogos 2016 
 
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 2016 ble det sendt ut 36 Nyhetsdryss til ca 420 mottakere. 
 Alle relevante nyhetssaker for 2016 samles i en ÅRSREVY, sortert utfra tema. Her kan 
man se hva som hadde en fremtredende plass i mediebildet i 2016, som de mange medie-
omtalene av Camphillstiftelsen i Norges 50-års jubileum, Anne-Mette Stabels bok Hva skal vi 
med skole? – om steinerskolens historie i Norge, og den store motstanden mot Vidarklinikken.   
 Dialogos sin digitale Kalender (dialogos.no/kalender) har vist stor aktivitet gjennom hele 
2016. Det ble redegjort for cirka 175 relevante arrangementer og aktiviteter. 
 Også 2016 arrangerte Dialogos en hagefest. Skuespiller Karl Sundby og Karlsvogna teater 
underholdt med forestillingen Vårt store lille liv i hagen i Oscars gate 10.  
 Temadelen på årsmøtet 2016 fokuserte på sosial tregrening. Cathrine E. Nordlie, leder 
Steinerskoleforbundet, og Lars Hektoen, tidligere banksjef Cultura bank, bidro med hver sin 
innledning før de tilstedeværende delte tanker og spørsmål rundt tematikken. 
 I forbindelse med partnermøtet 2. november fokuserte vi på borgerlønn, der Peter Normann 
Waage innledet, og deretter fulgte en samtale om temaet.  
 Det har de senere årene vært en jevn økning av medlemmer i Dialogos, fra 8 medlemmer i 
2009 til 57 medlemmer individuelle medlemmer og 5 støttemedlemmer i 2016. Antall partnere 
er dessverre redusert, og Dialogos støttes nå økonomisk av 9 partnere.  
 Dialogos har gjennomført seks styremøter i 2016. Det daglige arbeidet utføres av Sissel 
Jenseth i en 25 % stilling. I tillegg gjør hun et 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 – NYHETSDRYSS 
 
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 er et enkelt sammensatt nyhetsbrev 
som sendes per epost søndag morgen. Nyhetsdryss 
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. Ny-
hetsformidlingen har også til oppgave å orientere 
og skape interesse om det som skjer innenfor de 
ulike grenene i den antroposofiske bevegelsen. I 
tillegg skal nyhetsovervåkningen fange opp even-
tuell kritikk og angrep, slik at man har mulighet til 
å komme med saklige svar når situasjonen krever 
det. I sist i hvert Nyhetsdryss finnes en oversikt 
over kommende aktiviteter som foredrag,  

 

 
seminarer, kurs og forestillinger. I 2016 ble det sendt ut til sammen 36 nyhetsdryss til 420 
mottakere. Utsendelsene formidlet rundt 1000 nyhetssaker, som totalt utgjorde 228 A4-sider 
(11 p skriftstørrelse, enkel linjeavstand). De som mottar Nyhetsdryss er de ulike virksom-
hetene som skoler, gårder, camphill-landsbyer, antroposofiske leger m fl, og det sendes til 
aktive og interesserte innen bevegelsen, samt enkeltpersoner i de nordiske landene.  
 
I de fleste av Nyhetdryssene gir Phillip Nortvedt en tidsaktuell kommentar – en såkalt 
minisnutt – som gjerne har et esoterisk tilsnitt. I 2016 hadde 24 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-2016.pdf   
 
I tillegg utkom AntroPost 10 ganger i 2016. Sissel Jenseth er redaktør og ansvarlig for begge 
nyhetsbrevene. Det innebærer at det sendes ut nyheter i alle årets helger bortsett fra juli 
måned og julehelgen. AntroPost utgis gjennom Antroposofisk Selskap i Norge og arbeidet 
skjer på frivillig basis.  
 
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 2016  
 

I forbindelse med årsberetningen er det for 2014, 2015 og 2016 er det laget en sammenfatning 
av saker som har stått i media/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. 
Årsrevyen for Nyhetsdrysset 2016 er under utarbeidelse og legges ut på nettsiden så fort den er 
klar, innen utgangen av mai. Temaene er systematisert og omhandler steinerpedagogikk, 
eurytmi, sosialpedagogikk, Kristensamfunnet, antroposofisk medisin og vaksinasjon, biologisk-
dynamisk og økologisk jordbruk, arkitektur, bokutgivelser, økonomi, med flere.  
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Dialogos’ nettside og KALENDER 
 

I løpet av 2016 har vi arbeidet med å etablere en ny nettsiden for Dialogs medie- og ressurs-
senter, og den nye versjonen av dialogos.no  ble publisert i februar 2017. Nettsiden er bygd opp 
som en nettportal som blant annet viser hen til de mange virksomhetene og aktiviteter som 
skjer innen den antroposofiske bevegelsen. I høyre spalte finnes direkte lenker til våre partnere, 
forbund, samarbeidspartnere og aktuelle nettverk. Her er også en oversikt over aktuelle 
tidsskrift, forlag, bokhandel, etisk bank m fl. Undersiden dialogos.no/tema gir en oversikt over 
mange ulike tema, artikler, bokutgivelser, videopresentasjoner av foredrag med mer. Under 
dialogos.no/aktiviteter får du innblikk i virksomheten til Dialogos medie- og ressurssenter. 
  
Kalenderen dialogos.no/kalender gir en 
oversikt over aktuelle arrangement som 
foregår i bevegelsen. Selv om hoved-
nettsiden ikke var tilgjengelig i 2016, var 
kalenderen fungerende som en enkelt-
stående nettside, gjennom hele året.  
 
I 2016 ble det redegjort for cirka 175 
arrangementer og aktiviteter på 
Dialogoskalenderen. Det er mars 
måned, samt september, oktober og 
november som er de mest aktive 
månedene med flest foredrag, 
seminarer, kurs, forestillinger m fl.  

 

 

 
Andre nettsider  
 

Den nordiske nettsiden Nordenantroposofi.com  
ble etablert i forbindelse med arrangementet Norden 
i Goetheanum – Goetheanum i Norden i 2015. Den  
er utarbeidet som en informasjonsportal for å synlig-
gjøre det nordiske samarbeidet innenfor de ulike 
fagområdene. Nettsiden tydeliggjør også forbind-
elsen til Det allmenne antroposofiske selskapet  
og fagseksjonene i Goetheanum i Sveits, samt gir 
informasjon om Dornach og Arlesheim.  
Sissel Jenseth er redaktør for nettsiden, som etter 
sommerkonferansen 2015 driftes av Dialogos. 

 
 

 
 
 
Arrangementer, seminarer og aktiviteter 
 
Årsmøte 25. mai  
Temadelen av årsmøtet 2016 var viet sosiale tregrening. Dialogos sitt styre har tatt initiativ til å 
arbeide med denne tematikken frem mot 2019. Da er det 100 år siden Rudolf Steiner lanserte 
ideene og tankene rundt et tregrenet samfunn. Til årsmøtet inviterte vi Cathrine E. Nordlie, 
leder Steinerskoleforbundet, og Lars Hektoen, tidligere banksjef Cultura bank, til å utveksle 
noen tanker med oss om den sosiale tregreningen og hvordan denne kommer til uttrykk på ulik 
vis innenfor virksomheten og de ulike arbeidsområdene?  
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Dr. Ibrahim Abouleish fra SEKEM i samtale med yngre mennesker tilknyttet biodynamisk jordbruk 2. mai 2016 i 
biblioteket til Vidargruppen, Oscars gt 10, Oslo. http://www.sekemscandinavia.com/samtale-med-ibrahim-abouleish-i-oslo  

 
Hagefest 11. juni 
For tredje år på rad inviterte Dialogos til hagefest. Denne gangen var det skuespiller Karl 
Sundby og Karlsvogna teater som underholdt med forestillingen Vårt store lille liv i hagen i 
Oscars gate 10. Sundby fortalte også kort fra sitt liv som antroposof og hva Rudolf Steiner har 
betydd for ham, før han tok oss med på en humoristisk, musikalsk reise gjennom folketoner og 
eventyr. Gjestene fikk servert snacks, frukt og salater. Se foto neste side.  
 
Partnermøtet 2. november 
Dialogos inviterer hver høst partnerne til et partnermøte for å utveksle synspunkter, tanker og 
ideer om det arbeidet som pågår. Høsten 2016 inviterte vi Peter Normann Waage til å fortelle 
om borgerlønn. Han fremholdt blant annet Rudolf Steiners budskap om å skille arbeid og 
penger; penger er en rettighet man har til et nødvendig livsopphold, arbeid gir livet mening –
gjennom arbeidet gir man av seg selv og sitt virke til andre. Waage viste også til den nye boka 
til sosiologen Ottar Brox På vei mot et postindustrielt klassesamfunn? – om hvordan Norge kan 
overleve som samfunn i møte med arbeidsledighetskrisen. Her har Brox et avsnitt om borger-
lønn. Waage pekte også de bemerkelses høye tallene i folkeavstemmingen om borgerlønn i 
Sveits 2016 hvor hele 35 % av befolkningen i Genf stemte for borgerlønn og 36 % i Basel. 
Etterpå var det samtale om temaet. 
 
Steineruka - 2017 
I forbindelse med partnermøtet ble det lagt fram en idé fra Dag Blakkisrud i Biologisk-
dynamisk Forening – om å etablere en årlig STEINERUKE på høsten som foregår samtidig 
med ØKOUKA. Bakgrunnen for dette var det vellykkede samarbeidet mellom ØKOUKA og 
Camphill-jubileet høsten 2016, blant annet med marked på Youngstorget. Motivet er å oppnå 
en større gjennomslagskraft når arrangementene konsentreres i løpet av en uke. Et arbeid er satt 
i gang med Antroposofisk Selskap og Biologisk-dynamisk Forening som pådrivere. Det har 
tidligere vært en slikt felles marked på Rådhusplassen i 2008, 2009, 2010 og 2011.  
 
Hurumseminaret - 2017 
Høsten 2016 ble et tatt et initiativ til å etablere et årlig seminar for å søke å belyse menneskets 
forhold til naturen i et åndelig perspektiv. Initiativtaker er Dr. philos Hans Kolstad i samarbeid 
med en liten arbeidsgruppe sammen Dialogos og Kulturhuset Hovtun på Klokkarstua. Det 
første seminaret vil foregå høsten 2017, lørdag 14. oktober. 
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Karl Sundby viset forestillingen Vårt store lille liv i hagen i Oscars gt 10. Alle foto: Matias Bolt Lesniak. 
 

Karl Sundby og HAGEFEST lørdag 11. juni 2016    
 

Karl Sundby så det som en stor ære å få spille i hagen i Oscars gate 10 hvor Rudolf Steiner har 
vært. Før forestillingen fortalte han kort fra sitt liv som antroposof og hva Rudolf Steiner har 
betydd for ham. Humoren har en viktig rolle mange av stykkene til Karl Sundby – noe som 
også gjelder den musikalske teaterforestillingen Vårt store lille liv, som Karl fremførte for de 
fremmøtte i hagen. Folketoner og eventyr med humoristiske undertoner kom på rekke og rad.  
I et intervju til Antroposofi i Norge, sier Karl Sundby at uten humor hadde det ikke gått. For 
ham virker humoren som legende hender. http://www.dialogos.no/mediacenter/pdf/kalender/Intervju-Karl-Sundby.pdf  
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Andre arbeidsområder 
 
Tidsskriftet LandsByLiv  
Dialogos medie- og ressurssenter har siden 2012 påtatt seg ansvar for produksjon og utgivelse 
av bladet LandByLiv. Bladet eies av Sosialterapeutisk Forbund og utkommer 2-4 ganger årlig.  
 
LandByLiv legges i sin helhet ut på nettet, se http://www.camphill.no/tidsskriftet-landsbyliv  
For mer info om LandsByLiv, se http://sosialterapi.no/tidsskriftet-landsbyliv. 
 
Dialogos er også ansvarlig for redaksjon og drift av nettsiden sosialterapi.no. 
 
 

   
Det var tre utgivelse av LandsByLiv i 2016, hvorav et stort jubileumsutgave på 84 sider.  
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Partnere, medlemmer og medarbeidere 2016 
 
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, men kan med fordel økes kraftigere de kommende 
år. Medlemskontingent for individuelle medlemmer i foreningen Dialogos har vært 300 kr i 
2016. For støttemedlemmer/virksomheter er kontingenten 1500 kr.  
 
I 2016 hadde foreningen Dialogos 

57 individuelle betalende medlemmer (48 i 2015) 
  5 institusjonsmedlemmer betalende (1 i 2015) 

  
Partnere i Dialogos 2016   
	

Steinerhøyskolen www.rshoyskolen.no 
Steinerskoleforbundet www.steinerskolen.no 
Steinerskolens Foreldreforbund www.foreldrene.no  
Camphill Landsbystiftelse i Norge www.camphill.no 
Sosialterapeutisk Forbund www.sosialterapi.no 
Biologisk-dynamisk Forening www.biodynamisk.no 
Sekem Scandinavia www.sekemscandinavia.com 
Pixelant (tidligere LiliO Design) www.lilio.com 
Antroposofisk Selskap i Norge www.antroposofi.no 
 
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 2016: 
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 er tidligere 
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 2016) 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 gikk ut bøker om antroposofi.  
Janne Ellingsen (varamedlem fra 2016) 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 for 2016. Han påtok seg 
oppgaven etter Christina Andersson som har vært Dialogos’ revisor siden 2009. 
 
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 2016), tidligere daglig leder i Dialogos (2009-2013), eurytmist og 
mangeårig steinerskolelærer.  	
Henrikke Mørck (fra 2016), kommunikasjonsrådgiver i Steinerskoleforbundet. 
 

 
Styrets årsberetning  
 
Det er avholdt seks styremøter i Dialogos i 2016. Årsmøtet ble avholdt 25. mai 2016.  
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 2016 bestått av 4 kvinner 
og 3 menn. Foreningen har én ansatt i en deltidsstilling og 
tre som er engasjert på for administrasjonen med hen-
holdsvis 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 2016 
 

Dialogos er avhengig av bidrag fra våre partnere, medlemmer, gaver og fond.  
Den total inntekten for 2016 var på 392 150 kr fordelt på de ulike bidragsyterne:  
 

Partnere 97 500 kr      
Enkeltmedlemmer  18 200 kr  
Støttemedlemmer 4 000 kr  
Gaver 5 100 kr  
LandsByLiv (arbeid tidsskriftutgivelse) 220 000 kr  
Bidrag fra stiftelser/fond 0 kr  
Annet (kontorhold)/prosjekter (Hagefest) 16 350 kr 
Inntekter totalt  361 150 kr 

  
 

Lønns- og driftskostnader 2016 
 

Driftsutgiftene for Dialogos 2016 var totalt på 372 305 kroner, hvorav lønnsutgiftene utgjorde  
308 845 kroner og den ordinære driften 63 460 kroner.  
 
Bladet LandsByLiv driftes og administreres gjennom Dialogos som også er eier av LBLs 
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 
eller tilkommer Sosialterapeutisk Forbund, som oppdraget utføres på vegne av.  
Honorar og lønninger til produksjon av bladet ligger i LandsByLivs avdelingsregnskap. 
	
 
Resultat 
 

Årsregnskapet til Dialogos viser et lite underskudd på 11 155 kroner.  
Dette skyldes blant annet at partnerbeløpt som tidligere år ble betalt over nyttår, ble tilbakeført 
til årsregnskapet for året innen. Dette har ikke skjedd for innbetalingene etter årsskiftet 2017. 
Beløpet det dreier seg om utgjør cirka 17 500 kr. 
 
Etter styrets mening gir årsregnskapet en fullgod beskrivelse av Dialogos’ disponeringer og 
finansielle posisjon ved årets slutt i 2016. 
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ÅRSREGNSKAP Dialogos medie- og ressurssenter 2016 
 
Resultatregnskap Dialogos 2016, Oscarsgt. 10, 0352 Oslo 
      

  
Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett  

Driftsinntekter Noter 2016 2015 2014 2017 
Partnere i Dialogos 

 
97 500 102 700 145 000 115 000 

Bedrifts- og støttemedlemmer 
 

4 000 0 5 000 10 000 
Medlemsinntekter 

 
18 200 16 800 11 955 20 000 

Andre gaver 
 

5 100 2 550 2 450 5 000 
Inntekt adm. Landsbyliv 

 
220 000 210 000 160 000 220 000 

Støtte fra fond/stiftelser 
 

0 50 000 0 10 000 
Prosjekter 2 4 350 

 
6 500 8 000 

Andre inntekter (kontorhold) 1 12 000 7 100 0 12 000 
Sum inntekter 

 
361 150 389 150 330 905 400 000 

     
 

Lønnskostnader 
    

 
Lønn og feriepenger 

 
273 664 247 593 228 998 285 000 

Arbeidsgiveravgift 
 

38 586 34 910 32 289 41 200 
Refusjon sykepenger 

 
-4 064 

  
 

Yrkesskadeforsikring 
 

659 796 976 800 
Sum lønnskostnader 

 
308 845 283 299 262 263 327 000 

     
 

Driftskostnader 
    

 
Leie lokaler Oscars gt. 10 

 
10 000 10 000 10 000 10 000 

Prosjektutgifter 
 

6 763 0 2 098 7 000 
Biodyn. prosjekt 

 
0 41 946 0  

Revisjons- og 
regnskapshonorar 

 
17 723 18 465 16 091 

18 000 

Kontor- og data, nettside 
 

20 900 6 188 6 216 10 000 
Interne møter 

 
7 734 5 310 5 041 9 000 

Eksterne møter, arr, inkl. 
reiser 

 
0 166 6 608 

5 000 

Andre driftsutgifter 
 

340 326 275 4 000 
Tap på fordringer 

  
5 000 7 861  

Sum driftskostnader 
 

63 460 87 401 54 190 63 000 

     
 

Resultat overskudd (+) 
 

- 11 155 18 450 14 452 + 10 000 
underskudd (-) 

    
 

Resultat Landsbyliv (LBL)  4 -2 958 27 736 -20 584  
Resultat Dialog og LBL samlet 4 -14 113 46 186 -6 132  
 
 
Disponering av årsresultat 2016:    
LandsByLiv (LBL) har felles økonomi med Dialogos og administreres derfra, se eget avdelingsregnskap side 14.
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BALANSE  
 
    
Dialogos 2016, Oscarsgt. 10, 0352 Oslo 
       
Eiendeler 

 
2016 2015 

Kundefordringer 
 

17 092 50 000 
Cultura 05.25844 

 
110 083 101 960 

Cultura 05.58327 
 

13 064 5 312 
Bankinnskudd for skattetrekk 

 
21 989 21 989 

Sum eiendeler 
 

162 228 179 261 

    Gjeld og egenkapital 
   Leverandørgjeld 
 

0 0 
Skyldig feriepenger 

 
29 057 31 521 

Skyldig offentlige avgifter 
 

15 304 15 760 
Annen egenkapital 3 117 867 131 980 
Sum gjeld og egenkapital 

 
162 228 179 261 

 
    
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: 
 
 
 
 
Phillip Nordtvedt   Regine Andersen   Sissel Jenseth 
 
 
 
 
 
Mathias Bolt Lesniak   Erle Skaar 
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Avdelingsregnskap for tidsskriftet LandsByLiv  

  
Resultatregnskap 2016 LandsByLiv, Oscars gt. 10, 0352 Oslo  
             

  
Regnskap Regnskap Regnskap Budsjett 

Driftsinntekter Noter 2016 2015 2014 2017 
Abonnementer 

 
132 675 125 348 109 721 135000 

Annonser/støtteannonser 
 

0 11 000 0 0 
Landsbystiftelsen 

 
34 197 0 0 

 Sosialterapeutisk Forbund 
 

350 000 400 000 400 000 400 000 
Sum inntekter 

 
516 872 536 348 509 721 535 000 

      Lønnskostnader 
     Lønn og feriepenger 
 

105 311 136 330 212 010 105 000 
Arbeidsgiveravgift 

 
15 849 19 222 29 893 16 000 

Andre honorarer 
 

1 000 6 850 1 000 1 000 
Andre personalkostnader 

 
0 2 000 4 000 

 Sum lønnskostnader 
 

122 160 164 402 246 903  122 000 

      Driftskostnader 
     Regnskapshonorar 
 

11 168 12 350 7 125 12 000 
Koordinering/adm. Dialogos 1 220 000 210 000 160 000 220 000 
Kontorhold og data,  internett 

 
12 860 0 400 18 000 

Kontorleie  
 

0 5 215 10 000  
Trykking m.v. Landsbyliv 

 
112 625 81 255 80 819 100 000 

Interne møter 
 

2 150 4 226 2 042 
 Porto 

 
21 985 20 204 16 308 22 000 

Reisekostnader 
 

14 387 9 044 6 276 15 000 
Gebyrer, gaver, diverse 

 
2 495 1 916 432 3 000 

Sum driftskostnader 
 

397 670 344 210 283 402 390 000 

      Resultat overskudd (+) 
underskudd (-) 

 
-2 958 27 736 -20 584 + 23 000  

      
Balanse 2016      
Eiendeler:       Egenkapital og gjeld:   
Kundefordringer 

 
5 000   Leverandørgjeld: 0 

Andre korts. fordringer 
 

200   Annen korts. gjeld 0 

   
  Skyldig feriepenger 10 890 

Bankinnskudd 
 

123 079   Skyldig off. avgifter 11 256 
        Egenkapital 106 133 
Sum eiendeler 

 
128 279   Sum egenkapital og gjeld: 128 279 

 
Noter:  
1  Intern overføring til hovedregnskapet for Dialogos  
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