
Ekstraordinært årsmøte i 
Mental Helse Kongsberg 7. juni 2022 

- Diverse dokumentasjon

I dette vedlegget finner du følgende: 

1. Sakspapirer til ordinært årsmøte 24.2
2. Protokoll fra ordinært årsmøte 24.2
3. Sakspapirer til ekstraordinært årsmøte 31.3
4. Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 31.3
5. Krav om ekstraordinært årsmøte 5.4



Saksliste: 

ÅRSMØTE I 

MENTAL HELSE KONGSBERG 

Torsdag 24.februar 2022 

klokken 18.00 Magasinet, Grand Hotell 

Sak 1: Åpning/konstituering 

MENTi\l KELSE 

• navnefortegnelse overfremmøtte medlemmer med gyldig medlemskap
• godkjenning av innkalling og dagsorden
• valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
• fastsettelse av forretningsorden
• valg av to protokoll underskrivere
• valg av tellekorps

Sak 2: Årsmeldingfor årsmøteperioden 

Sak 3: Revidert regnskap for forrige kalenderår 

Sak 4: Fastsettelse av honorar I godtgjørelse for styret 

Sak 5: Saker foreslått etter § 18.4 eller 25.4 

Sak 6: Handlingsplan til neste ordinære årsmøte 

Sak 7: Budsjett for inneværende kalenderår 

Sak 8: Valg 

Mental Helse Kongsberg 

Vedlegg 1



MENTAL HELSE

Forretningsorden Mental Helse 
Kongsberg

1. Møteleder leder årsmøtets saksbehandling. Møteleder har rett til å stille 
forslag om ordskiftets avslutning.

2. Alle som ønsker ordet må gi tegn ved håndsopprekning. 
Årsmøtedeltagerne har rett til å ta ordet inntil to ganger i samme sak. 
Taletiden settes til tre minutter første gang, og til to minutter annen gang.

3. Alle forslag må leveres skriftlig til møteleder, undertegnet med hvilken sak 
det gjelder og navn på forslagstilleren. Etter at det er vedtatt å sette strek, 
kan det ikke fremsettes nye forslag. Forslag som ikke har forbindelse med 
de saker som er oppført på dagsorden, kan ikke behandles.

4. Årsmøtet er åpent for observatører uten tale-, forslag- og stemmerett



INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 

MENTAL HELSE KONGSBERG

Torsdag 24.februar 2022

klokken 18.00 Magasinet,Grand Hotell

Saksliste:

Sak1: Åpning/konstituering

• navnefortegnelse over fremmøtte medlemmer med gyldig 
medlemskap

• godkjenning av innkalling og dagsorden
• valg av møteleder og sekretær for årsmøtet
• fastsettelse avforretningsorden
• valg av to protokollunderskrivere
• valg av tellekorps

Sak 2: Årsmelding for årsmøteperioden

Sak 3: Revidert regnskap for forrige kalenderår

Sak 4: Fastsettelse av honorar / godtgjørelse for styret

Sak 5: Saker foreslått etter § 18.4 eller 25.4

Sak 6: Handlingsplan ti! neste ordinære årsmøte

Sak 7: Budsjett for inneværende kalenderår

Sak 8: Valg

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være innsendt til styret senest: 
Torsdag lO.februar 2022. Innmeldte saker må være behandlet av styret før 
årsmøtet. Mail: kongsberg@mentalhelse.no

MENTAL HELSE

Styret i Mental Helse Kongsberg 

Dato 18. januar 2022 / Sted Kongsberg

mailto:kongsberg@mentalhelse.no


Sak 2

ÅRSMELDING FOR MENTAL HELSE KONGSBERG 2021

Innledning:

Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, 
pårørende og andre interesserte. Mental Helse arbeider for at alle kan leve et meningsfylt liv og 
oppleve egenverd og mestring. Våre verdier er likeverd, åpenhet, respekt og inkludering.

Mental Helse Kongsberg hadde 220 medlemmer pr. 31.12.2020 og har i dag 273 medlemmer, en 
økning på nærmere 20 % det siste året.

Styret har I perioden bestått av:
Leder: Turid Gundersen 

Nestleder: Anne Berit Pytte 

Kasserer: Lena Martinsson 

Sekretær: Jon Egil Grønnevik 

Studieleder: Gunn - Marit Velikov 

Styremedlem: Per Ugelstad

Styremedlem: Rowena Hodges (flyttet tilbake til Australia desember 2021)

Styremedlem: Heidi Ellingsen (permisjon siden våren 2021)

Valgkomite Leder: Line Calmeyer 

Valgkomite medlem: Asbjørg Ruud 

Valgkomite vara: Rita Uverud

Revisor(er): Irene Eggar Grønnevik og Brita Ryevad

6 stk Delegater til fylke er:

Turid Gundersen, Anne Berit Pytte, Gunn - Marit Velikov, Rowena Hodges, Heidi Ellingsen og Irene 
Eggar Grønnevik. Ingen vara. (Heidi deltok ikke da hun søkte permisjon)

MENTAL HELSE

Økonomi:

Mental Helse Kongsberg får i hovedsak sine inntekter fra andel av medlemskontingent, 
likepersonstilskudd og velferdstilskudd fra Mental Helse. I tillegg får vi støtte fra kommunen, legater, 
egenandeler, grasrotmidler, Lykkebingo, søknader og lignende. Utgiftene relaterer seg i all hovedsak 
til kurs, turer, medlemsgaver og medlemsaktivitet.

Mental Helse Kongsberg hadde et underskudd i 2021 på 48.998,- kr. Se for øvrig revidert årsregnskap 
for detaljer. Det ble mindre aktiviteter/kurs enn vanlig pga. pandemien.



MENTAL HELSE

Møter:

Det er avholdt 11 styremøter og 6 medlemsmøter i perioden. Leder har i tillegg representert Mental 
Helse Kongsberg i ulike møter. Også på Teams (online møter) En av møtene var med 
Fremskrittspartiet i Kongsberg hvor Leder informerte om aktivitetene i lokallaget. Leder deltok også 
på politisk møte arrangert av FFO men også som representant for fylkesstyret.

Aktiviteter:

Mental Helse Kongsberg har aktiviteter hver uke unntatt juli.

• Kontordag hver onsdag klokken 10.00 til 12.00 (vi hadde kontortid på mandager i en periode 
fra august og ut året i 2021)

• Bowling hver onsdag klokken 13.30

• kurs/aktivitets dag hver torsdag klokken 15.30 til 20.00

Vi har gitt ut sommerpost og julepost til våre medlemmer på nettsidene våre.

• Åpen dag på 17- mai.
• 2 dagsturer ble arrangert i år. (juni og september)
• Stand/ markering i anledning Verdensdagen i oktober. Innkjøp av messebord med hjul.
• Julebord for 30 av våre medlemmer ble arrangert 3.desember på Grand Hotell.
• Juleverksted på alle 5 torsdagene i desember.
• KMT (Kongsberg family sports club) treningen er det over 80 av våre medlemmer som 

benytter seg av.
• Innkjøp av kontormøbler, oppgradert datautstyr og en ekstra mobil telefon.
• Innkjøp av nye velkomstgaver til medlemmer.

Kurs:

Styremedlemmer og medlemmer har deltatt på valgkomite kurs, Konferanser, seminarer og 
sammenslåingsmøte til Mental Helse Viken.

Lokallaget har arrangert kurs i årsmøteforberedelser og håndarbeids kurs på til sammen 193 timer. 
Etiske refleksjonskort blir brukt aktivt på alle styremøter.

Samarbeid:

Samarbeid med kommunen, representasjon i brukerråd og samarbeid med 
andre organisasjoner.

• Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne: Turid Gundersen, vara er Gunn- Marit 
Vel i kov.

DPS: Turid Gundersen



MENTAL HELSE

• NAV: Irene Eggar Grønnevik (ingen aktivitet ennå da vi venter på møteinnkalling fra NAV).

• Kongsberghjelpen: Turid Gundersen Vara: Jon Egil Grønnevik (ingen aktivitet i år)

Verdensdagen:

Mental Helse Kongsberg markerte verdensdagen for psykisk helse med stand på krona 

8.oktober. Det var høstferie, men mange kom innom. Det ble delt ut brosjyrer og ulike ting med 
Mental Helse logo på. I tillegg fikk vi til en avtale med Brakar buss selskap om å henge opp 70 
psykevettplakater på bussene i vårt område over flere uker i anledning verdensdagen 2021.

Sluttord:

Mental Helse Kongsberg har gode rutiner på smittevern og vi har hatt mindre antall deltagere enn 
vanlig frem til høsten. Det ble en ny runde med 4 uker nedstengning i mars/april også. Da var vi ivrige 
på teams og telefon. I august åpnet Norge opp og vi kunne gå tilbake til normal drift igjen. Vi har 
smittevernhensyn godt innarbeidet og er flinke til å bruke håndsprit og munnbind. Det var av 
smittevernhensyn og avstand at vi måtte holde årsmøtet vårt i større lokaler på Magazinet til Grand 
Hotell i februar.

NOK Drammen (Et gratis, tverrfaglig lavterskeltilbud til utsatte for seksuelle overgrep og deres 
pårørende) begynte å dele kontorplass med oss på våren. De er der annenhver uke.

Med stor iver så søkte vi midler for å gjennomføre en tur til Stavanger flor og fjære med lav 
egenandel. Det gikk ikke og vi fikk avslag på alt vi søkte om unntatt Hageglede dager i juni. Vi lærte 
av den erfaringen at vi ikke skal tilby tur før vi har det klart på forhånd.

Turen ble dessverre avlyst.

I år har vi fått mange flere medlemmer og det setter vi stor pris på. Mange familier har meldt seg inn 
og vi tar imot alle i alderen 0 til over 100 år. Ungdomsprosjektet vi planlegger for 2022 kommer det 
mere informasjon om senere. Vi er mere synlig på nett og sosiale medier og mange liker 
medlemsgavene vi deler ut. Det ønsker vi å fortsette med og har handlet inn nye gaver til våre 
medlemmer i 2022. Denne gangen samarbeidet vi med www.gopromotion.no på Vestsiden i 
Kongsberg. Han donerte kaffekopper og kaffekanner til oss også. Markedsføring, trening og lokale 
aktiviteter er viktig.

Vi hadde åpen dag på 17- mai med kaffe og kake. Sankthans feiringen ble i år en dagstur til 
Blaafarveværket i juni. Ny dagstur til Roseslottet i Oslo ble gjennomført sammen med Th. Liens 
bussreiser i september. Sommerposten ble også lagt ut på nettsiden.

22. august var vi med da Mental Helse Viken ble sammenslått i Drammen. 10.september var vi 
tilstede når 2 kunstnere/musiker hadde innsamlings konsert for Mental Helse.

Leder var med på e- lærings film for Mental Helse Sentralt i Oslo. Filminnspilling er gøy.

http://www.gopromotion.no


MENTAL HELSE

Oktober ble en trist tid for mange da vi ble berørt av det forferdelige angrepet i byen vår. Vi valgte å 
holde åpentfor alle og serverte kaffe og litt ekstra omsorg. Det ble en hektisk tid forvår Ledersom 
hadde ansvaretfortelefonentil lokallaget. Flere joumalistertok kontakt og vi ble intervjuet i flere 
aviser. Mange sendte blomster og varme tanker vår vei. Det jobbes aktivt med å ta hverdagen og 
tryggheten tilbake.

Vi arrangerte julebord for 30 av våre medlemmerpå Grand Hotell i desember. Det er hyggelig å 
kunnegi oppmerksomhet og takke forstøttende gir til ossi lokallaget.

Juleposten ble også delt ut. Fornyelse av kontormøbler og utstyr ble handlet inn før jul. Vi kjøpte inn 
en ekstra mobil telefon da vi tar imot betydelig flere samtalerfra personersom trengernoen å 
snakke med. Det er krevende for Leder å ta imot mange samtaler alene. Senere i desember ble det 
også nødvendig å kjøpe ny mobiltelefon da den gamle ikke lenger ville virke.

Juleverksted for pårørende barn ble i år ekstra koselig med Legosett i tillegg til kreativ hobby 
aktivitet. Barna fikk Lego sett med seg hjem sammen med godteripose fra julenissen som kom. 
Mange fortellerom Lego Mastersfra tv og at man ser på programmet sammen med barn og 
barnebarn. Lego engasjerer og erspennendefor liten og stor. Vi takkerforsamarbeidetog rabatten 
fra Isaksen Norli bokhandel i Kongsberg da vi skulle handle inn til barna. De Lego-eskene som ikke ble 
brukt på juleverkstedet ble pakket inn og levert til Grand Hotell. De hadde innsamling til 
Krisesenteret og Hjerter i sentrum i Kongsberg. Pepperkake pynting har vi hatt hvertorsdagi 
desember. Julekino med 3 nøttertil Askepott ble gjennomført ved et par anledninger.

Vi takker vår viktigste og største samarbeidspartner Mestringssenteret/Kongsberg Kommune for det 
fine samarbeidet vi har. De har gjort det mulig foross å gjennomføre aktiviteter på snekkerverksted, 
sy rom, hobbyrom og fint kontorlokale hver uke.

Kontordagen brukes aktivt til administrative oppgaverhveruke. Lederertilgjengelig forsamtale som 
et lyttende medmenneske på kontoret. Vi deler ut en del brosjyrerfra vår egen organisasjon og 
andre samarbeidspartnere i vårt lokalmiljø. Flere nye medlemmer kommer innom forve iledning i 
hvordan melde seg inn og å få en velkomstgave.

Forslag til vedtak:
Fastsetting av årsmelding 2021 godkjennes.



Sak 3
Revidert regnskap for 2021

£3

Forklaring på awikfra budsjett for 2021 ligger i eget vedlegg.

Organisasjonshånsboka kapittel 4: Revisjon
Revisjon er kontroll av regnskapet. Revisor ska Ise til at man har brukt pengene i tråd med formålet, 
handlingsplan og eventuelt tilsagnsbrev. Lokallagene velgerto revisorer på årsmøtet. Disse trenger 
ikke være statsautoriserte mennesker, men det bør være regnskapskyndige mennesker.

Mental Helse Kongsberg fikk en revisjonsberetning som, etter vårt skjønn er unøytralt. Det 
gir et feilaktig bilde av regnskapet. Styret oppfatter revisjonsberetning til ikke å være god 
nok. Revisorene har ikke ønsket å samarbeide om å rette opp i feil de påpeker. Vi er ikke 
enige i alle påstandene som kommer frem i revisjonsberetningen, men har ikke fått 
anledning til å komme til enighet da revisorene ikke har gitt oss muligheten til det sammen 
med organisasjonsrådgiver.
Videre har revisorene ikke uttalt seg om hvor vidt pengene er brukt i henhold til formålet, og 
at pengene er brukt til det de skal. Men at de derimot har gått i sømmene på detaljer rundt 
postering, bilag og styrevedtak - som slik styret ser det verken er riktig, eller gir et riktig 
bilde av regnskapet. Det er selvsagt alltid forbedringspotensialet for regnskapsføringen, men 
styret mener at regnskapet er riktig og at pengene beviselig er brukt til formålet.
Ettersom styret ikke kjenner seg igjen i dette, ønsket vi og innhente en revisjonsberetning fra 
en tredjepart- som kan sies å være en mer nøytral, og mer regnskapskyndig part i denne 
saken. Denne revisjonsberetningen godkjenner årsregnskapet.

• Styret erkjenner at protokollene fra styremøtene kunne vært tydeligere, med tanke på 
vedtak om bruk av midler. Styret tar dette til etterretning.

• Angående underskudd og avvik fra budsjettet. Dette var bevisst fra styrets side, og skyldes 
det at egenkapitalen til lokallaget har vært forstor. Vi går glipp av en del tilskudd fordi vi har 
mye oppsparte midler, og ønsket dermed å bruke av egenkapitalen for å få mer tilskudd fra 
blant annet kommunen. Detharogså kommetføringerfra sentralt, om at egenkapitalen bør 
ned dersom den erhøy. Vi eren ideell virksomhet derpengeneskalgå til aktivitet, og ikke stå 
på konto. Der styret har brukt mer pengerenn budsjettert hardet alltid værtformålstjenlig, 
og til aktivitet. Deterogså verdtå nevne at selv om årsmøte vedtaret budsjett, så har styret 
lov til å revidere det-som i dette tilfellet.

• Forbedringspotensialerknyttettil regnskapsføringen og posteringer. Styret i Mental Helse 
Kongsberg erkjennerat regnskapet alltid kan føres bedre. De ønsker derfor å vurdere å gå 
overtil å bruke regnskapsprogrammet AlphaReg og bruke organisasjonens standardiserte 
kontoplan. Flere i styret ønsker å delta på kurs sammen med kasserer for å lære mer om 
dette.

Det foreligger derfor to revisjonsberetninger.

Styrets forslag til vedtak:
Årsmøtet godkjenner regnskap 2021



Mental Helse Kongsberg 
Årsregneskap 2021

Kasserer: Lena Martinsson



Årsregnskap 2021
MENTAL HELSE

• Redegjøring av Mental Helse Kongsbergs 
Bankkontoer

• Mental Helse Kongsbergs inntekter
• Mental Helse Kongsbergs utgifter
• Avvik av budsjettert og realisert poster



Redegjøring av Mental Helse Kongsbergs 
bankkontoer fra 2021 til 2022

Mental Helse Kongsberg bank kontoer 2022-01-01 2021-01-01 Endring
2021 til 2022

MHK Torsdagsgjenget - 2291.18.93170 23 562 18 421 5141

VIPPS - 2480.16.23367 18 992 7 532 11460

MHK Verdensdagen- 2480.09.68999 15 14 1

Ungdomskonto - 2291.15.06754 1 1 0

MHK Turgruppe - 2408.0869014 1510 1510 0

MHK Plasseringskonto - 2291.14.73279 65 884 65 626 258

MHK Brukskonto - 2291.14.73260 81 789 147 647 -65 858

Sum 191753 240 751 -48 998

MENTAL HELSE

Mental Helse Kongsberg årsregnskap før 2021, viser til et bokført underskudd på 
- 48 998 kr. Men med et reelt underskudd på -29 425 kr.



Mental Helse Kongsbergs inntekter før 2021
____________________________________________________________ ________________ . MENTAL HELSE

Post
Nr Post Sum Budget Sum inntekt

101 Medlemskontingent 12 000 35 930
102 Likepersonstilskud 20 000 50 534
103 Velferdsmidler 60 000 59 100
104 Tilskudd etter søknad 50 000 34 256
105 Tilskudd fra kommun/andre offentlige tilskudd 15 000 5 497
106 Grasrotsandel; norsk Tipping 35 000 38 089
107 Voksenopplæringsmidler fra Funkis 45 000 16 284*

108 Momskompensasjon 10 000 25 680
109 Egenandel 12 000 11460
110 Annet 6 000 6 997

Sum 265 000 283 827

* Post nr 107 Voksenopplæringsmidler fra Funkis 2021 en del av innkomstene bokføres i Januar 2022. 
Totalt sett så fikk vi inn 35 857 kr. Hvilket skulle resultere i et reelt underskudd på -29 425 kr før 2021.

Mental Helse Kongsberg er en rik forening med mye penger på bankkontoer, dette er en av de bidragene 
årsakene til at vi får avslag på søknader, se post 104 og post 105.



Mental Helse Kongsbergs utgifter før 2021

Post
Nr Post Sum Budget

Sum realisert 
utgift

301 Bevertning, medlemsmøte, inkludert årsmøte 10 000 64 864 ■*-

302 Kurs/kursmateriell 45 000 46 819 ■*-

303 Reiseutgifter 6 000 8 736 •*-
304 Kontors kostnader (porto/telefon) 17 000 49 332 •*-
305 Mestringsturer (Kiel/hyttetur, blaafarverket) 50 000 47 550
306 Julebord 20 000 28 726
307 Verdensdagsarrangement 20 000 10 176
308 Styrehonorar 42 000 35 800
309 Annonsering 10 000 0
310 Treningsavtal 30 000 30 000
311 Annet 5000 2 651
312 Ekstern kurs 10 000 8 171

Sum 265 000 332 825

MENTAL HELSE

Awik 1 

Avvik 2 
Avvik 3 

Avvik 4

Awik 5



Avvik 1: Post 301 - Bevertning, medlemsmøte, 
inkludert årsmøte.

• Realisert 2021: 46 864 kr
• Budget: 10 000 kr
• 36 864 kr over

W

MENTAL HELSE

• Aktiviteter:
• Årsmøte: 7 010 kr

• Styrelse møte: 3 883 kr
• Medlems møte (+ 17 mai feiring, ekstra åpen dag og kino): 20 473 kr
• Gaver til nye medlemmer: 33 100 kr

Post 301 var under budsjettert før de aktivitet som ble realisert i 2021. Styret har i år 2022 gitt en budget, der post 301 
er delt opp i flere poster slik at det blir enklere at få det riktig budsjettert.
Styret ser at årsmøte kommer at reduseres da vi forhåpnings vis kan vare på mestrings sentret før årsmøte 2023.
Gaver til ny medlemmer er kjøpt inn før 2021 og 2022.



Awik 2: Post 302 - Kurs/kursmateriell
MENTAL HELSE

• Realisert 2021: 46 819 kr
• Budget: 45 000 kr
• 1 819 kr over

• Aktiviteter:
• Kurs:

• Blomster bindningskurs: 10 181 kr
• Kursmateriell:

• Juleverksted: 20 399 kr
• Funkis etc: 14 420 kr

Tiltak: Styret kommer at sette et pris tak før innkjøpte kurser, styret konkluderer at blomster 
bindings kursen ble før dyrt.



Awik 3: Post 303 - Reiseutgifter

• Realisert 2021: 8 736 kr
• Budget: 6 000 kr
• 2 736 kr over

• Aktiviteter:
• Reiseutgifter kurs: 1 066 kr
• Reiseutgifter (kontor+ utkjøring til medlemmer, handling av materialer, 

beverting): 2 159 kr
• Reiseutgifter styreisemøte: 5 051 kr
• Reiseutgifter årsmøte: 460 kr

En av vår styrelse medlem flyttet fra Kongsberg og dette bidrog til at vi fikk en høgre reiseutgift til styrelse 
møtene. Denne posten kommer at reduseres til 2022.



Awik 4: Post 304 - Kontorkostnader
• Realisert 2021: 46 864 kr
• Budget: 10 000 kr
• 36 864 kr over

MENTAL HELSE

• Aktiviteter:
• Printer: 2 690 kr
• Mobiler + deksel: 7 726 kr
• PC utstyr: 19 711 kr
• Kontormøbler: 10 429 kr
• Telefon + porto: 2 244 kr
• Møtes klubber: 1750 kr
• Nett avis: 739 kr
• Blekk: 818 kr
• Øvrig (Støvposer, papir, perm): 757 kr

Under Covid 2021 ønske styret at investere i at ruste opp vårt kontor før våre medlemmer og besøkere. 
Målsetning var at få en kontor med gode & bra møbler, som ikke bare var bra før kroppen, men og møbler som 
man kan sitte godt i. Styret prioritere også goda verktøy at jobbe med, med lang livslengde. Styret så også behov 
at utøke tilgang til Mental Helse Kongsberg, før medlemmer men også før andre som trenger en med 
medmenneske.



Awik 5: Post 306 - Julebord

• Realisert 2021: 28 726 kr
• Budget: 20 000 kr
• 8 726 kr over

MENTAL HELSE

• Aktiviteter:
• Quality hotell, julebord før medlemmer: 25 900 kr
• Årlig julebord før styret 2019: 2 626 kr
• Återbetalning av julebord 2019: 200 kr

Styret anser at denne post var under budsjettert før et covid år + at utgifter fra 2019 ble inkludert i denne 
post.



Vi har revidert årsregnskapet for Mental Helse Kongsberg for å passe på at regnskapet 
følger vedtak i laget, og de lover og regler som gjelder for Mental Helse.

Vi har avdekket feil og mangler i regnskapet, regnskapet gir ikke en ryddig fremstilling og 
viser ikke en god økonomisk styring.

Gjennomgående mangel på vedtak

Det er gjennomgående mangel på vedtak vedrørende bruk av midler for hele regnskapsåret. 
Det ene vedtaket som foreligger mangler rammer for kostnader.
Det foreligger også to ulike versjoner av en protokoll fremlagt for revisor.
Årsmøteprotokoll ikke fremlagt for revisorer.
Alle utgifter skal dokumenteres. Utlegg uten dokumentasjon kan ikke utbetales. Styret kan 
holdes ansvarlig for udokumenterte utgifter (jfr. Mental Helses Organisasjonshåndbok pkt 4 
Økonomi, s 9).

Gjennomgående mangel på bilagshåndtering

Det er gjennomgående mangel på signaturer på bilag. Både leder og kasserer skal 
underskrive bilag (jfr Mental Helses Organisasjonshåndbok pkt 4 Økonomi s.9)

Det mangler en god del bilag, blant annet bilag på treningsavtale for hele året. Noen bilag 
ligger ikke i regnskapspermen, men i kurspermen. Alle originalbilag må ligge sammen med 
regnskapet, er det ønskelig med dokumentasjon i forhold til kurs, kan kopi av bilag benyttes.

Bilag mangler bilagsnr, dato og kontonr, bilag ligger ikke i rett rekkefølge og enkelte er stiftet 
sammen med andre bilag, noe som gir en uoversiktlig dokumentasjon av utlegg.

Refusjon av utgifter/reiseregning mangler informasjon om hva som skal refunderes, hvem 
som skal ha refusjon og hvorfor utgifter skal refunderes. Dette skal ligge sammen med 
kontoutskrift og kvitteringer. Ved refusjon av utgifter skal bilag signeres av leder og kasserer 
før utbetaling, dersom refusjon gjelder en av disse, må annet styremedlem signere.

Alle utgifter skal dokumenteres. Utlegg uten dokumentasjon kan ikke utbetales. Styret kan 
holdes ansvarlig for udokumenterte utgifter (jfr. Mental Helses Organisasjonshåndbok pkt 4 
Økonomi, s 9).

Revisjon av årsregnskap Mental Helse Kongsberg 2021

Gjennomgående feilposteringer i regnskapet

Det er gjennomgående feilposteringer og inkonsekvens bilagsnr i regnskapet.
Det er egne kontoer for medlemskontingent og egenandel og laget har budsjettert med disse 
inntektene, og disse er mottatt som inntekt ifølge kontoutskrifter. Disse inntektene er ikke 
postert riktig.
Møtegodtgjørelse er en form for honorar og bør enten posteres under honorar, eller ha egen 
konto for møtegodtgjørelse i regnskap, ikke posteres som annet.



Det er uheldig å ha en sekkepostering "Annet" det bør fremkomme hva denne sekkeposten 
inneholder og hva som går inn og ut av kontoen f eks bør gebyrer ha en egen post.

Det mangler postering og budsjettering av utgifter til styrets møter, man bør skille mellom 
styrets aktiviteter og medlemsaktiviteter.

Det kommer inn midler via Vipps, det fremkommer ikke hvem som har betalt inn, hva 
beløpet gjelder og det fremkommer ikke hvor inntekten føres i regnskapet.

Uoversiktlig økonomistyring
Det at laget har 7 bankkontoer bidrar til at regnskapet blir uoversiktlig og vanskeliggjør 
korrekt registrering av det laget har brukt penger på.
Grunnet budsjettoverskridelser anbefaler vi at lokallaget reviderer budsjettet hvert halvår for 
å sørge for at man holder seg innenfor rammene som er vedtatt av årsmøtet.
Utgifter følger kalenderåret, også møtegodtgjørelse og skal utbetales inneværende år.
Vi anbefaler også at laget tar i bruk Mental Helses regnskapsprogram og forslag til kontoplan.

Vi mener regnskapet og regnskapsføringen ikke er i samsvar med bestemmelser og god 
regnskapsskikk, og at regnskapet for 2021 ikke kan godkjennes som Mental Helse 
Kongsberg sitt regnskap for 2021.

Kongsberg 4.2. 2022

Irene Eggar Grønnevik 

Revisor

Brita Ryevad

Revisor



Revisjon av årsregnskap for Mental Helse Kongsberg for 2021

Vi har revidert årsregnskapet for Mental Helse Kongsberg etterat tidligere revisorerhar levert en 
revisjon som ikke holder mål ved å ikke la lederog kassererfå levere korrigert regnskap hvorfeilog 
uklarhetererrettet. I en frivillig organisasjon må detvære rom for at ufaglærte får korrigere feil og 
mangler.På denne måten harde satt lederog kassereri en knipe og fare for ganske store 
ekstrautgifterfor Mental Helse hvis man hadde måttet trekke inn autorisert revisor på kort varsel.

Vi er ikke revisorer av profesjon, men har sett en del årsregnskap i andre foreninger. Det behøves 
heller ikke revisor for revisjon av et lokallags regnskap iht. organisasjonshåndboken

Regnskapetfølgerså langt vi kan se de vedtak, loverog reglersomgjelderfor Mental Helse.

Vi har konsentrert oss om å kontrollere at det finnes bilag (antall 201) for alle utbetalinger og at disse 
er attestert av leder og kasserer med unntakforrene kontoutskrifter. I kontoutskriften fra banken er 
det påført referanse med bilagsnummer. Her har vi ikke avdekket feil og mangler i det korrigerte 
regnskapet.Disse liggerfor det meste i kronologisk rekkefølge med enkelte unntak og dobbeltark som 
gjør det litt mer krevende for revisor.
Vi mener dette alt i alt nå gir en ryddig fremstilling og viser grei økonomisk styring etter de vedtak 
som harværtgjort.

Det har vært mangel på vedtak for noen utgifte r større enn kr 2000. Dette innser leder at må 
innstrammes. Det kreves ikke økonomisk ramme for vedtak i lokallag, selvom det nok ergod skikk.

Det ble ved en inkurie lagt ved en ekstra protokoll til tidligere revisor som var en kladd og ikke 
signert. Dette har lederog kasserer beklaget. Riktig protokoll er nå rettet opp i, og den er dobbelt- 
signertav lederog kasserer.

Årsmøteprotokoll erfremlagt.
Alle utgifter er dokumentert og gjennomgått iht. organisasjonshåndboken.

Bilagshåndtering.
Alle bilag ertilstede og bilag er nå signert av lederog kasserer. Alle originalbilag ligger sammen med 
regnskapet. Noen bilager kopiert også til kursperm og finnes begge steder. Alle bilag har påført 
nummer, dato og kontonummer. Det er ryddet og ordnet og forklart uklarheter på bilagene.

Refusjoner er nå forklart og bilag vedlagt signert av leder, kassererog mottaker.

Alle utgifterer dokumentert. Gjennomgående feilposteringererrettetopp i iht. tidligere revisors 
anmerkning. Pengererbrukttil detformåletdeskal og til nødvendige utgiftersom blir forklart. 
Møtegodtgjørelse og styrehonorarer postert på post 308. Disse vil forfremtiden utbetales innenfor 
hvert regnskapsår.
«Annet»-postspesifiseres herettertil; Bankgebyrog regnskapsprogram
Styremøte erført på 301-post siden man ikke har egen postfordette. Detvil komme egen postfor 
det i fremtiden.

Det kan ikke lages navneliste over hvem som har betalt inn på VIPPS iht. organisasjonshåndboken § 
19 p 2 personvernhensyn. Inntekten føres i Post 109 Egenandel.

Økonomistyring. Tidl. revisor mener det gir uoversiktlig økonomistyring at laget har 7 bankkontoer. 
Det kan vi si oss enig i og dette må styretgjøre vedtak om så det kan forenkles. Nårdetgjelder 
budsjettoverskridelsensom harskjeddsåerdette et anbefalt arrangement på råd fra



organisasjonsrågiveren i Mental Helse. Det er ikke lett i se ka om tilskudd når det er mye penger på 
bok.

leder og kasserer vurderer i ta i bruk nytt regnskapsørogram og kontoplan fra sentralt.

Pé denne bakgrunn mener vi regnskapet og regnskapsføringen nå er ■ samsvar med bestemmelser 
om god regnskapsskikk og at regnskapet for 2021 for Mental Helse Kongsberg kan godkjennes

. .* . r>

Tor Nersterud 
Seniorrådgiver

Uv Nersterud 
Kunstner



Mental helse Kongsberg bank kontoen

Konto 2022-01-01 2021-01-01 Endring
2021 til 2022

MHK Torsdagsgjenget - 2291.18.93170 23 562 18 421 5 141
VIPPS 18 992 7 532 11460

MHK Verdensdagen - 2480.09.68999 15 14 1
Ungdomskonto - 2291.15.06754 1 1 0
MHK Turgruppe - 2408.0869014 1510 1510 0

MHK Plasseringskonto - 2291.14.73279 65 884 65 626 258
MHK Brukskonto - 2291.14.73260 81789 147 647 -65 858

Sum 191 753 240 751 -48 998

Underskudd på - 48 998 kr



Inntekter - 2021

Post
Nr Post Sum Budget Sum inntekt

101 Medlemskontingent 12 000 35 930
102 Likepersonstilskud 20 000 50 534
103 Velferdsmidler 60 000 59 100
104 Tilskudd etter søknad 50 000 34 256
105 Tilskudd fra kommun/andre offentlige tilskudd 15 000 5 497

106 Grasrotsandel; norsk Tipping 35 000 38 089

107 Voksenopplæringsmidler fra Funkis 45 000 16 284

108 Momskompensasjon 10 000 25 680
109 Egenandel 12 000 11460
110 Annet 6 000 6 997

Sum 265 000 283 827

Utgifter - 2021

Post
Nr Post Sum Budget

Sum realisert 
utgift

301 Bevertning, medlemsmøte, inkludert årsmøte 10 000 64 864
302 Kurs/kursmateriell 45 000 46 819
303 Reiseutgifter 6 000 8 736
304 Kontors kostnader (porto/telefon) 17 000 49 332
305 Mestringsturer (Kiel/hyttetur, blaafarverket) 50 000 47 550

306 Julebord 20 000 28 726
307 Verdensdagsarrangement 20 000 10 176
308 Styrehonorar 42 000 35 800
309 Annonsering 10 000 0
310 Treningsavtal 30 000 30 000
311 Annet 5000 2 651
312 Ekstern kurs 10 000 8 171

Sum 265 000 332 825
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Sak 4
Fastsetting av styrehonorar

Godtgjøring til styret - endring.
Nytt forslag til endring av styrehonorar:

2020/2021 Ny Sats 2022/2023

Leder 6000 7000

Nestleder 3000 4000

Sekretær 3000 4000

Kasserer 4000 5000

Studieleder 3000 3000

Styremedlem 1000 1000

Styremedlem 1000 1000

Styremedlem 1000 1000

Valgkomite Leder 1000 1000

Valgkomite medlem 1000 500

Valgkomite Vara 1000 500

TOTALT 25.000 28.000

I tillegg er det møtegodtgjørelse for styrets medlemmer på 200 kr pr møte. Ved 
varighet på minst 1 time der det ikke gis godtgjørelse av andre f.eks Kommunen 
og andre samarbeidsmøter. Honorar og møtegodtgjørelse utbetales ca. 10 dager 
før neste årsmøte. Kontortiden, den som betjener kontoret får dekket 
reiseutgifter på 50 kr pr gang. Styrehonorar avspeiler aktivitetsnivået og 
arbeidsmengden i lokallaget.

Forslag til vedtak:
Fastsetting av styrehonorar/møtegodtgjørelse godkjennes.
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MENTAL HELSE

Sak 6

Handlingsplan Mental Helse Kongsberg

Handlingsplanen følger styreperioden og skal gi en oversikt over hvilke aktiviteter laget 
planlegger frem til neste årsmøte.

Utviklingstiltak:

• Fortsette samarbeidet med Family sports club (KMT)
• Utvikle nettsidene
• Ungdomsprosjekt

Politisk arbeid:

• Drive politisk påvirkningsarbeid gjennom kontakt med kommunen, politikere og 
pressen om saker av betydning for Mental Helse Kongsberg.

• Arbeide for økt brukermedvirkning i ulike sammenhenger: utpeke representanter 
i forskjellige brukerutvalg.

• Leserinnlegg i avisen og nettsider

Informasjonsarbeid:

• Utgivelse av medlemsposten, sommerpost ogjulepost (årsmøtedato følger med 
juleposten)

• DPS, psykisk helse og rus (forberedelse, kurs og lage powerpoint)
• Stand
• Avisinnlegg
• Oppdatering og utsendelse av brosjyren til Mental Helse Kongsberg
• Markedsføringstiltak

Opplæring:

• Opplæring av styremedlemmer
• Intern og ekstern kursvirksomhet og grupper i Mental Helse Kongsberg
• Ledersamlinger, nettverksamlinger, organisasjonskurs o.l
• Revidere Mental Helse Kongsberg sine etiske retningslinjer samt å bidra til at de 

brukes aktivt i lokallaget.
• Etiske refleksjonskort gjennomgang på styremøter



Arrangementer:

• Kontortid hver mandag
• Bowlinggruppe
• Hobby og håndarbeids kurs/ aktivitet hver torsdag
• Åpent hus på 17-mai
• Sankthans feiring
• Kino/teater turer
• Dagsturer og andre mestringsturer
• Verdensdagen for psykisk helse markering 10.oktober
• Julebord
• Juieverksted
• Tu r ko m ite/ hy ttetu r
• Åpent medlemsmøte den siste torsdagen hver måned
• Data/spill ettermiddag

Rekruttering:

• Mål om å øke medlemsmassen med minimum 5 % hvert år

Gjennomføring av handlingsplanen forutsetter at medlemmer hjelper til i forhold til 
kon krete a ktiviteter.

Forslag til vedtak:

Handlingsplan for 2022 godkjennes.
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Sak 7

Budsjett, Mental Helse Kongsberg 2022
Budsjettet følger kalenderåret og skal gi en oversikt over forventede inntekter og utgifter 
inneværende år.

Inntekter:

Medlemskontingent 20.000 kr
Likepersonstilskudd 35.000 kr
Velferdsmidler 80.000 kr
Tilskudd etter søknad 140.000 kr
Tilskudd fra kommunen / andre offentlige tilskudd 20.000 kr
Grasrotandel, Norsk Tipping 26.000 kr
Voksenopplæringsmidlerfra Funkis 48.000 kr
Momskompensasjon 25.000 kr
Egenandeler 25.000 kr
Lykkebingo 22.000 kr
Gaver og annet 13.000 kr
Sum inntekter 454.000 kr

Utgifter:

Medlemsmøter, Styremøter og annet 15.000 kr
Reiseutgifter 10.000 kr
Kontorkostnader 15.000 kr
Porto og telefon 15.000 kr
Julebord 35.000 kr
Verdensdagsarrangement 25.000 kr
Styrehonorar/møtegodtgjørelse 45.000 kr
Annonsering/Reklame 10.000 kr
Treningsavtale KMT 30.000 kr
Eksterne kurs 15.000 kr
Gaver og blomster 10.000 kr
Bank gebyrer og annet 3.000 kr
Voksenopplæringsmidler 50.000 kr
Mestringsturer/dagsturer 110.000 kr
Årsmøte 14.000 kr
Ungdomsprosjekt 60.000 kr
Sum Utgifter 462.000 kr

Dette gir et minus budsjett på 8000 kr som tas av oppsparte midler. 
Forslag til vedtak: Budsjett 2022 godkjennes



Mental Hetse Kongsberg

Sak 8
MENTAL HELSE

Valgkomiteen i Mental Helse Kongsberg har jobbet aktivt dette året. Varamedlem har deltatt på lik 
linje med øvrige medlemmer. Leder av valgkomiteen har vært hos styreleder og fått generell info om 
bl.a. hvilke verv som skal fylles. To av valgkomiteens medlemmer har vært på valgkomité kurs. Vi har 
deltatt som observatører på flere styremøter og har i tillegg vært til stede på flere torsdagskveldeder. 
Vi har hatt samtaler med alle nye kandidater. Alle disse har fått tilsendt arbeidsoppgavene ift. rollene 
i styret. Valgkomiteen er fornøyd med det resultatet som nå legges frem. Styret har 8 medlemmer 
hvorav 5 er på valg. Det er gledelig at 2 stiller til gjenvalg. Vi tror at sammensetningen slik den 
foreligger, vil gi et godt fungerende styre i 2022.

Valgkomiteens innstilling til styret i Mental Helse Kongsberg for 2022

Leder Turid Gundersen ikke på valg
Nestleder Randi Opedal Nyvalg Velges for 2 år
Sekretær Jon Egil Grønnevik Gjenvalg Velges for 2 år
Kasserer Lena Martinsson Ikke på valg
Studieleder Gunn-Marit Velikov Ikke på valg
Styremedlem Leon Michael Larsen Nyvalg Velges for 2 år
Styremedlem Kamilla Kvamsdal Nyvalg Velges for 2 år
Styremedlem Per Ugelstad Gjenvalg Velges for 1 år

Innstilling til valgkomité for Mental Helse Kongsberg for 2022

Leder Line Calmeyer Gjenvalg Velges for 1 år
Medlem Asbjørg Ruud Gjenvalg Velges for i år
Varamedlem Rita Helen Uverud Gjenvalg Velges for 1 år

Valgkomiteens innstilling til revisorer i Mental Helse Kongsberg for 2022

Revisor Irene Eggar Grønnevik Gjenvalg Velges for 1 år
Revisor Brita Ryevad Gjenvalg Velges for 1 år

Alle kandidater er forespurt og har takket ja.

Det skal velges 6 delegater og 2 vara til årsmøtet i Mental Helse Viken. Valgkomiteen foreslår de 8 
styremedlemmene til delegater.

Kongsberg, 25. januar 2022
For valgkomiteen i Mental Helse Kongsberg

duojb CgjUituTtir

Valgkomiteens leder



PRoToKoLL FRA ÅnsMØTE TIL MENTAL

HELSE KONGSBERG

24,2.2A22 GRAND HOTELL, MAGAZINET

Sak 1r Åpninglkonstituering
Landsieder, jill Arild ønsket alle velkommen og overlot ardet til styrets leder. Det
bie foretatt navnefartegnelse overfremmøtte medlemmer med gyldig
medlemskap

. godkjenning av innkallirrg og dagsorden

Vedtak: lnnkailing og dagsorden godkjent

. Valg av nnøteleder og sekretær for årsmøtet

Vedtak: Abdurrehman Khan velges til møteleder og Erik Fransson velges til
sekretær

. Fastsettelse avforretningsorden

Vedtak Forretningsorden god(ent

. ValS av to protokollunderskrivere

Vedtak: Liv Oline Røst og Hans Erik Tharaldsen velges til protokollunderskrivere.

" Valg av tellekorps

Vedtak: Bjørn Steinar Hansen, Linda Olsen og Åhlam Asha veiges til tellekorps

§ak 2: Årsmelding far årsmøteperioden
Møteleder gikk gjennom årsberetningen for perioden. Styreleder leste opp
sluttord fra beretningen. Det ble åpnet for spørsmålog kommentarer.

vedtak: Årsberetning for Mental Helse Kongsberg for 2021 ble godsent

Vedlegg 2



Sak 3: Revidert regnskap for forrige kalenderår
Møteleder gikk gjennom revidert regnskap og det ble åpnet for spørsmål og
kommentarer. Det ble fremrnet forslag fra en av delegatene orn å stemme for å
ikke godtqenne regnskapet for Mental Helse Kangsber gZA21. Av 23
stemmeberettigede stemte 4 blankt, 10 lor ikke å godkjenne og g for å

godkjenne regnskapet.

To delegater ønsket følgende protokolltilførsel: «uenig i bruk av revisjansrappart
av ikke årsmøtevulgte revisarer og utbetating for kr Saa\,-far denne jabben»

Vedtak: Regnskapetfor Mental Helse Kongsbergfor202l ble ikke godkjent

§ak 4: Fastsettelse av honorar / godtgjørelse for styret

Styreleder presenterte forslag til endring av styrehonorar. Det ble fremrnet
forsiag om å stemrne over å beholde dagens satser av styrehonorar. 1 1

delegater stemte for å beholde dagens ordning mens 5 delegater stemte for
styrets forslag til endring.

Vedtak: Fastsetting av styrehonorar endres ikke.

5ak 5: §aker foreslått etter § 18.4 eller 25.4

lngen saker er foreslått

§ak 6: Handlingsplan tllneste ordinære årsmøte

Vedtak: Handlingsplanen far 2022 ble godkjent

§ak 7: Budsjett for inneværende kalenderår

Vedtak: Budsjett for 2A22 ble godkjent

Sak 8: Valg

Valgkomiteens leder, Line Calmeyer redegjorde for innstilling til styret for Mental
Helse Kongsberg207,2.

tnnstilling tilstyret i Mentql Helse Kongsberg ZAZZ

Leder:Turid Gundersen
Nestieder: Randi Opedal

Sekretær: Jon Egi I G rønnevik
Kasserer: Lena Martinsson
Studieleder: Gu nn-Ma rit Vel ikov

lkke på valg
På valg

På valg

lkke på valg

lkke på valg

Velges for 2 år



Styremedlenr: Leon Michael Larsen
Styremed lem: Kam illa Kvamsda I

Styremedlem: Per Ugelstad

Ny

Ny

På valg

Gjenvalg
Gjenvalg

Gjenvalg

Gjenvalg

Gjenvalg

Velges for 2 år

Velges for 1 år

Velges for 1år

Velges for 1år

Velges for 1år

Velges for 1 år
Velges for 1 år

Det ble fremmet mistillitsforslag fra delegat Brita Ryevad mot leder Turid
Gundersen og kasserer Lena Martinsson. Forslaget ble korrigert til å gjelde alle i

styret i Mental Helse Kongsberg2}2l. Mistiilitsfarslaget ble avgjort mecj skriftlig
votering.

'!2 delegater stemte for mistillit mot styret.
13 delegater stemte mot mistillit og for valgkomiteens innstilling til nytt styre
3 delegater stemte blankt"

SekretærJon Egil Grønnevik meddelte i etterkant av avstemr-ningen at han
trekker seg fra sitt verv.

Vedtak: Styret i Mental Helse Kongsber giZA22 består av:

Leder:Turid Gundersen
Nestleder: Randi Opedal
Kasserer: Lena Martinsson
Stud ieleder: Gunn-Marit Velikov
Styremed lem: Leon l',4irhael Larsen
Styremed lem : Kam illa Kvamsda I

Styrerned lem: Per Ugelstad

Styretfår fullmakt til å utnevne ny sekretær.

tnnstilling tilvalgkamitd i Mental Helse Kangsberg Z0ZZ

Leder: Line Calmeyer
Medlem: Asbjørg Ruud

Varamedlern: Rita Helen Uverud

Vedtak: Valgkomiteen i Kongsberg2A22 bestårav Line Calmeyer{leder),Asbjørg
Ruud (nredlem) og Rita Helen Uverud (varamedlem)

tnnstilling til revisorer i Mentsl Helse Kongsberg Z02Z

lrene Eggar Grønnevik
Brita Ryevad

Det kom benkeforslagfra delegat Per [ndre Ugelstad om å bruke statsautorisert
revisor far 2022. Dette ble tatt opp til votering. 15 stemte for valgkomiteens
innstilling, 8 stemte for ekstern revisor og 5 stemte blankt.



vedtak: Revisorer i Mental Helse Kongsberg2a2? består av rrene tggar
Grønnevik og Brita Ryevad.

Det ble frennmet forslag fra delegat lngebjørg Brandbu om å utføre periodisk
kontroll av regnskap og bilag 1-2 ganger i året. Honorar settes til kr 2000,- per
revisor. Dette ble enstemmig vedtatt av delegatene.

Vedtak: Det utføres periodisk kontroll av regnskap 1-2 ganger per år og revisor
mottar kr 2000,- hver i honorar.

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte i Mental Helse Kongsberg innen 6 uker.

§tyret i Mental Helse Kongsberg

24"2 Kongsberg

h',:rtt {u Å 7Å r, r,;( r/g; t,,-

Ptoto ko I I u n d pJs kriver:
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Ekstraordinært årsmøte 

Sakspapirer  

Mental Helse Kongsberg 

Sted 

31. mars 2022

Vedlegg 3



2 

Saksnummer 01/2022 Åpning og konstituering 

Til saken følger sakspapir på innkalling og forretningsorden. Se under. 

Forslag til vedtak: 
- Årsmøterepresentantene godkjennes
- Innkalling godkjennes
- Dagsorden godkjennes
- Erik Fransson velges som møteleder
- Årsmøte velger bisitter
- Forretningsorden godkjennes
- Rigmor Husøy, Kristin Kvadsheim og Sandra Selstad velges som tellekorps
- Marlow Lokshall velges som referent
- Hans Erik Tharaldsen og Linda Olsen velges som protokollunderskrivere.

Dagsorden 
Det er to saker på dagsorden. I henhold til vedtektene §25.5 er det kalt inn til et ekstraordinært 

årsmøte, hvor saken som skal behandles er regnskap- ettersom den ikke ble godkjent på ordinært 

årsmøte.  

 Sak 1: Åpning og konstituering

 Sak 2: Regnskap

Innkalling til ekstraordinært årsmøte 
Det ble på ordinært årsmøte 24.2.22 bestemt at det skulle gjennomføres et ekstraordinært årsmøte 

for å behandle èn sak: regnskap 2021.  

Innkallingen ble videre publisert for medlemmer på lokallagets hjemmeside 3.3.22 og på Facebook 

4.3.22.  

Innkallingen til det ekstraordinære årsmøte er gjort i henhold til Mental Helses vedtekter §25.5, og 

styret i Mental Helse Kongsberg innstiller dermed på at årsmøtet godkjenner innkallingen 

Det presiseres også at det ekstraordinære årsmøte kun behandler saken som det ble opplyst om i 

innkallingen  (regnskap 2021), jmfr vedtektene §25.5 

Forretningsorden 
1. Medlemmer av lokallaget har etter vedtektene §27.2 tale, forslag og stemmerett under

årsmøtet.
2. Det sittende styret fra før årsmøtet 2021, har etter vedtektene §27.5 ikke stemmerett i sak 2:

regnskap 2021
3. Årsmøtet kan innvilge andre personer møte, tale- og forslagsrett
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4. Personer som forlater årsmøtet under forhandlingene, må levere delegatskiltet og
stemmesedler til møteleder

5. Årsmøte velger tellekorps, protokollunderskrivere, ordstyrer og referent
6. Talere og forslagstillere tegner seg ved å vise delegatskiltet
7. Innlegg er satt til to minutters taletid. Replikk settes til ett minutts taletid. Det gis to replikker

per delegat.
8. Årsmøtedeltagerne har rett til å holde innlegg inntil to ganger i samme sak
9. Ordstyreren kan når som helst innføre begrensninger i taletid eller foreslå strek satt for

debatten om en sak.
10. Årsmøtet behandler kun de saker som er meldt til dagsorden ved innkalling til det

ekstraordinære årsmøte, jmfr. Vedtektene §25.5.
11. Alle endringsforslag skal fremmes skriftlig og leveres til ordstyreren.
12. Fristen for å levere inn forslag til de sakene som er meldt til dagsorden settes til før votering

av saken. Forslagstillere kan holde ett innlegg for hvert forslag som er fremmet innen fristen
for å argumentere for forslaget.

13. Den som tegner seg til forretningsorden, dagsorden eller voteringsorden skal få ordet
umiddelbart etter at pågående replikkveksling er avsluttet. Taletiden er da 2 minutter.
Replikker gis ikke til slike innlegg.

14. Med de unntak som følger av vedtektene treffes alle beslutninger med alminnelig flertall av
de avgitte stemmer. Ved stemmelikhet skal saken åpnes for ny debatt og en andre
avstemming. Dersom det fortsatt er stemmelikhet på andre votering, avgjøres saken ved
loddtrekning (jfr. vedtektene §20.3).

15. Blanke stemmer ansees som ikke avgitte stemmer.
16. Ved valg skal dørene til møtesalen lukkes slik at ordstyreren har full oversikt over hvor

mange med stemmerett som er til stede. Dette medfører ikke at de som er til stede uten
stemmerett må forlate salen

Saksnummer 2/2022 Regnskap for Mental Helse Kongsberg 
Saksfremleggelse ved Lena Martinsson, kasserer i MH Kongsberg 

Til saken følger sakspapirer- se under. 

Forslag til vedtak 
Regnskapet godkjennes 

Om saken 
Regnskapet til Mental Helse Kongsberg ble lagt frem på ordinært årsmøte den 24. februar 2022. 

Regnskapet ble da ikke godkjent etter innstilling fra revisorene. Revisorenes begrunnelse ligger som 

vedlegg til denne saken.  

I etterkant av det ordinære årsmøtet har styret i Mental Helse Kongsberg rettet opp i de feil og 

mangler som ble påpekt av revisoreri den først revisorberetningen. Det er innført bedre rutiner for 

billagsføring, styrevedtak på innkjøp og underskrifter på reiseregninger og utgiftsrefusjoner. 

I etterkant av dette arbeidet har revisorene sendt to nye revisorberetninger. Den siste ligger vedlagt i 

sakspapiret med kommentarer fra styret på de utbedringer som er gjort. 
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I den siste revisorberetningen kan vi lese at«… årsregnskapet ikke er avgitt i samsvar med vedtekter 

og gir ikke et rettvisende bilde av den finansielle stillingen i Mental Helse Kongsberg pr 31.12.2021». 

De begrunner det med to punkter:  

1) Gjennomgående mangler på vedtak

2) Gjennomgående mangel på god bilagshåndtering og dokumentasjon

Styret mener at konklusjonen revisorene trekker om at regnskapet ikke gir et rettvisende bilde av den 

finansielle stillingen til lokallaget, er feil. Styret henviser her til regnskap og budsjett, og mener at det 

gir et korrekt bilde av den finansielle stillingen til laget. Som revisorene selv også har påpekt, så er 

det ikke regnskapet i seg selv som har vært problematisk, men økonomirutinene til laget.Revisor 

hevder på bakgrunn av dette at årsregnskapet ikke er avgitt i samsvar med vedtekter, 

menvedtektene i Mental Helse regulerer ikke hvordan et årsregnskap skal føres. 

Revisorenes påpeker på gjennomgående mangel på god bilagshåndtering. Styret er enig i dette, men 

at det ikke skal være utslagsgivende for om hvor vidt et regnskap skal godkjennes eller ikke. Som vist 

i vedleggene har styret rettet opp i alle de 64 bemerkningene revisorene hadde til regnskapet. 

Styret innser at det har vært for dårlige økonomirutiner i laget, men at det nå er innført flere 

konkrete tiltak for å utbedre dette.Alle utlegg kan også dokumenteres med bilag, signert av to 

personer. Det er ingen bilag som mangler, og det er ingenting som tyder på misbruk av penger eller 

økonomisk mislighold. Alle midlene til Mental Helse Kongsberg er brukt i henhold til formålet. 

Styretmener at det derfor ikke er grunnlag for å ikke å godkjenne regnskapet. 

Forbedring av rutiner 

Etter revisorenes første og andre revisjon har også styret i Mental Helse Kongsberg tatt lærdom. De 

anser revisjonsberetningen gitt av Mental Helse Kongsbergs revisorer som god, og til hjelp for 

forbedring av økonomirutiner i laget. Her har styret i Mental Helse Kongsberg allerede iverksatt flere 

forbedringer som eksempelvis:  

- Fast rutine på at all pengebruk over kr. 2000,- skal skriftlig forankres og dokumenteres i

styret gjennom tydelige styrevedtak, der det kommer frem: a) hva det skal brukes penger på,

og b) hvor mye penger det skal brukes

- Alle bilag legges kronologisk i kun en perm, og alle bilag signeres av to personer

- Det tas i bruk refusjonsskjema for alle som har hatt utlegg for lokallaget. På refusjonsskjema

skal det fremkomme a) formål med utlegget, og b) hvem som skal ha penger tilbakebetalt.

Refusjonsskjema skal underskrives av to personer- i tillegg til personen som sendte inn

refusjonskravet.

- Regnskapsprogrammet AlphaReg og Mental Helses standariserte kontoplan tas i bruk

- Lokallaget stenger overflødige bankkonti, inklusivt Vipps frem til bedre rutiner er på plass

- Budsjettavvik må alltid forklares
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Konsekvenser for lokallaget 

Dersom regnskapet ikke skulle bli godkjent, vil det få alvorlige konsekvenser for lokallaget og deres 

medlemmer. Styret i Mental Helse Kongsberg har erkjent feil og mangler, og allerede iverksatt tiltak 

for å bedre økonomirutinene. Videre har de vært imøtekommende, samarbeidsvillig og jobbet for å 

rette opp i det som har vært nødvendig. Styret vil videre vise til at de drifter et svært velfungerende 

lag, med høyt og godt aktivitetsnivå. Styret har styrt lokallaget etter de vedtak som er gjort på 

årsmøtet, og ønsker å fortsette jobben som årsmøtet har vist dem tillit til. Dersom regnskapet nå ikke 

skulle bli godkjent, så er det vanskelig å trekke noen annen konklusjon enn at det handler om mistillit 

til styret. Ved et slikt utfall kommer styret derfor til å trekke seg fra sine verv, og stille sine plasser til 

disposisjon. De vil fungere i sine verv frem til det blir foretatt et nytt valg ved nok et ekstraordinært 

årsmøte. Valgkomiteen må i så fall forberede en ny innstilling, og det nye styret må som første 

oppgave få regnskapet 2021 godkjent på det som da blir lokallagets tredje ekstraordinære årsmøte i 

2021. Hvordan et nytt styre skal kunne klare å oppdrive vedtak fra 2021 for å få regnskapet 2021 

godkjent er uvisst.Om dette skulle bli utfallet, så kan det i beste fall få regnskapet 2021 godkjent, 

men vil ha sørgelige konsekvenser for laget da det går på bekostning av medlemmenes tilbud. Styret 

håper derfor at regnskapet nå kan godkjennes, og at de kan gå videre å fokusere på det som er viktig- 

nemlig medlemmene.  

Konklusjon 

Styret i MH Kongsberg anser at alle punktene fra revisorene er rettet opp i, og ser ingen grunn til å 

ikke godkjenne regnskapet.Manglende styrevedtak fra 2021 kan en ikke produsere i 2022, så det 

punktet får en ikke gjort noe med. Likevel viser styret til at dette ikke er vedtektsstridig, men en god 

økonomirutine som ikke var på plass i 2021, men som er iverksatt i 2022. Videre mener styret i MH 

Kongsberg at konklusjonen revisorene trekker om at regnskapet ikke gir et korrekt bilde av den 

finansielle stillingen til laget, er feil. Regnskapet 2021 gir et riktig bilde av lokallagets finansielle 

stilling, og pengene er brukt i henhold til handlingsplan og budsjett. Det er godt dokumentert i 

bilagene. Avvikene i budsjettet ble godt forklart på det ordinære årsmøteVårt forslag til vedtak er 

dermed at regnskapet godkjennes.  

Vedlegg 1: Revisorenes krav til godkjenning fra første og andre revisjonsberetning, med kommentar 

fra styret i MH Kongsberg 
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Vedlegg 1: Revisorenes krav for å kunne godkjenne regnskapet 
Under følger listen over revisorenes krav før en godkjenning av regnskap, etterfulgt av hva styret i 

MH Kongsberg har gjort for å rette opp i saken. Nummeret er revisors bemerkning, og kulepunktet er 

styret i MH Kongsberg sitt svar. 

1. Stift sammen bilag og kontoutskrift, blir enklere å forholde seg til.

 Dette er utført. Revisor har godkjent.

2. Skriv på bilagsnr, dato og kontonr på bilagene og sett disse i riktig rekkefølge

 I bilagspermen er bilagene ført kronologisk etter når transaksjonen er gjort.

Bilagsnummeret kan i noen tilfeller ikke være kronologisk. Alle bilagene

inneholder all nødvendig informasjon, og det er etter vårt skjønn ikke

vanskelig å finne frem. Dato og konto står på.

3. Hvert bilag skal kun ha ett bilagsnummer og ikke slås sammen som for eksempel

34/37

 I dette tilfellet gjelder det et bilag hvor det både er kommet penger inn, og

gått penger ut. Blaget viser både penger som har kommet inn og som har gått

inn, og er bilag til både bilagsnummer 34 og 37. Det finnes ingen flere slike

tilfeller. I fremtiden kan vi ta kopi av bilaget og legge det to steder, for å

imøtekomme revisorenes bemerkning.

4. Skriv inn inntekter/utgifter i riktig post, for eksempel styrehonorar føres inn i post

honorar, her kan ikke møtegodtgjørelsen føre inn. Det må lages egen post til dette.

 I Mental Helses kontoplan for lokallag er det ingen egen konto for

møtegodtgjørelse. Dette skal i henhold til denne kontoplanen føres på konto

for styrehonorar. Dersom man trenger en trenger oversikt over hva som er

brukt på styrehonorar og hva som er på møtegodtgjørelse, så finnes den

informasjonen i bilagsoversikten

5. Spesifiserer først i teksten/kassadagboka hva bilaget gjelder - så skriv hvem beløpet

er refundert til

 Dette er spesifisert i bilagsoversikten

6. Alle utlegg og reiseregninger skal skrives under av 3 personer. Det skal brukes eget

skjema hvor det kommer tydelig fram hva som skal refunderes, til hvem og som skal

være sammen med kvittering- og eller kontoutskrift.

 Det stemmer ikke at det skal være tre personer. Det skal i henhold til

organiasjonshåndboka være to personer.
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 Frem til nå har styret skrevet den informasjonen direkte på bilaget, men for å

gjøre regnskapet mer oversiktlig skal styret i MH Kongsberg ta i bruk

refusjonsskjema for fremtidige refusjonskrav

7. Hvorfor har dere 7 kontoer?

 Dette er noe som har hengt igjen i lang tid, men nå er det kuttet ned til kun en

brukskonto.

8. Enten så må kurs permen ha alle kvitteringer og ikke noe der og noen i hoved perm.

 Det er ikke regnskapsmessig feil å ha kopi av kvitteringer i kurspermen, men

styret kan for å imøtekomme revisors bemerkning gå med på å kun oppbevare

bilag i en perm.

9. Ha en egen konto til torsdagsgruppa/kurs som har dette navnet i banken, så er det

lettere og holde styr på.

 Kontoen er fjernet, men blir spesifisert i regnskapet.

10. Pass på at alle protokoller er med til revisor, også årsmøteprotokoll. Spesielt ang

styrehonorar/møtegodtgjørelse, om det ikke er endringer på sist årsmøte, så MÅ

også den protokollen som har vedtaket følge med. Årsmøte protokollen med vedtak

om hva styret får i honorar fulgte ikke med

 Styrettar dette til etterretning og begynner med dette fremover.

11. Pass på at postnr blir riktig, sånn som det er nå så har Oktober post 144- 161 og

November post 144 – 167, gjelder også Februar post 14 – 44 og Mars 43 – 52, da blir

dette feil i hele permen.

 Dette er nå endret, slik at det skal være i orden slik revisorene ønsker.

12. Oppfordrer til å betale regninger i tide, så en slipper inkasso varsle og ekstra utgifter.

(se post 58) og bilag 61

 Oppfordring er tatt til etterretning, og styret i MH Kongsberg etterstreber å

betale alle regninger innen betalingsfristen

13. Det skal alltid være et styre vedtak på utgifter. Vedtaket skal inneholde «tak» på

utgiftene. Om dette overskrider så skal det forklares i neste styreprotokoll og ha et

vedtak på at styre godkjenner dette.

 Styret i MH Kongsberg erkjenner at de har et forbedringspotensialet her, og vil

umiddelbart begynne å innføre styrevedtak på alle utgifter og spesifisere det

med både sum og formål
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14. Det er ikke eget budsjett for bevertning styremøter, blir dette ført sammen med

bevertning medlemsmøter/årsmøte? Det må ha et eget budsjett, skille mellom

styret/medlemmer.

 Styret i MH Kongsberg har ført regnskapet i henhold til budsjettet vedtatt på

årsmøtet 2021, samt kontoplanen. Det er dermed ikke noe regnskapsmessig

feil i regnskapet. På bilagene står det spesifisert om utgiften er til et

medlemsmøte, styremøte eller årsmøtet.

 Styret i MH Kongsberg har likevel bestemt seg for å ta i bruk Mental Helse sin

standard kontoplan, og AlphaReg der medlemsmøter, styremøter og årsmøter

føres på ulike kontoer.

15. Hvorfor to mobil tlf og til den prisen? Billigere abonnement? Hva er Clikc Basis til 99,-

pr mnd?

 I forbindelse med den tragiske hendelsen i Kongsberg ble lokallagsleder ble

det en enorm økning av henvendelser på telefon. For å avlaste lokallagsleder

ble det kjøpt inn en ekstra telefon.

 Styret diskuterte dette, men som i andre tilfeller var ikke styrevedtaket

presisert tydelig nok i protokollen. Dette blir forbedret til 2022.

16. Årsregnskapet har en post 101: Medlemskontingent, denne er helt tom. Ifølge bilag

så har det kommet inn 11 648 i egenandel. Har dere ikke fått medlemskontingent?

Hvor er de?

 Dette er korrigert og rettet opp i, og ble lagt frem i regnskapet på ordinært

årsmøte 2022.

17. Årsregnskapet har en post 109 Egenandel, denne er helt tom. Hvor er egenandelene?

Hvor er de ført?

 Dette er korrigert og rettet opp i, og ble lagt frem i regnskapet på ordinært

årsmøte 2022.

18. Årsregnskapet har post 110 inntekter og 311 utgifter som heter «annet». Hva er

dette?

 Post 110 er innkomster: feil innbetaling fra torsdagsgjenget og en feilaktig

utbetaling i 2021 som har betales inn.

 Post 311 er utgifter: bankgebyrer, Tripletex, korrigering av feil innbetaling fra

medlem og årsgebyrer VISA.

19. Det kommer inn penger på vipps, hvor blir de ført? Kommer ikke fram hva eller fra

hvem dette er.

 Grunnen til at det har vært mangelfull informasjon har vært en misforståelse

av personvernforordningen. Etter samtale med organisasjonsrådgiver kommer
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det frem at personopplysninger skal føres på bilagene fra vipps, for å kunne 

kontrollere alle transaksjoner til laget. Her er det vanlig å legge ved en egen 

rapport fra Vipps. Likevel skal ikke disse opplysninger deles med andre enn 

leder, kasserer og revisorer av personvernhensyn ettersom det kan inneholde 

sensitive personopplysninger og opplysninger om medlemmer. Bilagene skal 

ikke fremvises på årsmøtet på grunn av blant annet personvernhensyn, men 

kan kontrolleres av både revisorer og eventuell ekstern kontroll.  

20. Forslag: Gå igjennom budsjettet hvert ½ år for å se om dere holder dere innenfor

rammene som er vedtatt på årsmøte. Om det ikke gjøres, må dere revidere

budsjettet å lage vedtak på dette.

 Styret i MH Kongsberg imøtekommer revisors forslag og innfører

halvårsrevisjon.

21. Utbetaling av møtegodtgjørelse utbetales i inneværende år

 Styret i MH Kongsberg har hatt praksis å utbetale møtegodtgjørelse i samme

regnskapsår som årsmøtet, mens honoraret har blitt utbetalt inneværende år.

 Styret i MH Kongsberg skal nå utbetale alle honorarer og møtegodtgjørelser i

samme år som årsmøte

22. Mangler bilag på treningsavtale for hele året.

 Grunnen til at det manglet bilag, er fordi treningssenteret ikke fakturerte MH

Kongsberg for dette. Avtalen, som lå vedlagt, sa noe om prisen og MH

Kongsberg overførte penger månedlig til treningsenteret. Dette kan

dokumenteres i kontoutskrift fra banken. Likevel, så har styret i MH Kongsberg

innsett at dette ikke er godt nok og de har bedt KMT om å fakturere månedlig,

slik at bilagene blir i orden her. Per 17. mars 2022 er dette i orden, og avtalt

med KMT. Dokumentasjon på dette kan fremvises ved behov.

23. Gjennom gående at det mangler signaturer på bilag.

 Styret i MH Kongsberg erkjenner at det var noen billag som manglet signatur,

men per dags dato har alle bilag tilstrekkelig med signaturer.

24. Oppfordrer til samkjøring når det er mulig. Se bilag 109,137,138 og 139

 Det er etter styret i MH Kongsberg sitt skjønn ikke revisorer sitt ansvar å

påpeke slike opplagte bemerkninger. Det er selvsagt at frivillige i en ideell

organisasjon tilstreber samkjøring for å spare penger. Det er også noe styret i

MH Kongsberg gjør. Likevel kan det være situasjoner der det ikke har vært

mulig, uten at hvert unntak skal måtte forsvares ovenfor årsmøtet – så lenge

bilagene er i orden.
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Under følger en gjennomgang av bilagene, der revisorene påpeker flere mangler. 

Kulepunktene forklarer manglene, og hva som er gjort.  

Februar 

25. Bilag 33. Mangler bilag, underskrifter.

 Dettevar en bensin utgift som ble utbetalt 2 ganger i samband med levering

av post til medlemmer, den 05.10.2020. Innbetaling ble ført på konto 110

annet. Legger vid en kopiav bilaga 98 + forklarende tekst.

26. Bilag 42. Er ført inn på post 301, dette er bevertning og ikke kontorutgifter (årsmøte

hefter). Mangler vedtak på at dette skal benyttes og til hvilken sum.

 Vi hadde i 2021 ingen egen konto for utgifter til årsmøtet. Utgifter til årsmøtet

ble ført på konto 301 Bevertning medlemsmøter, som også inkluderte utgifter

til årsmøtet. Det er i henhold til budsjett og kontoplan for 2021. For 2022 skal

kontoplanen endres, slik at utgifter for årsmøtet føres på egen konto.

Mars 

27. Bilag 44. Hva er dette?  Mangler bilag. Ikke samme protokoll som står i protokoll

permen.Mangler fortsatt dokumentasjon på til hva, hvem og hvorfor

 Styrelse protokoll ligger som bilag, der styret tog et beslutt at penger skulle

betales tilbake til medlem. Bilaget skal vare signert av kasserer og nest

leder.Legger vid en kopi av bilaga 98 + forklarende tekst.

28. Bilag 46. Skal filterposer posteres under kontor? Hva slags filter er dette?

 Dette er kaffefilter, og skal ligge på denne kontoen. Styret i MH Kongsberg har

også skrevet mer detaljert på selve bilaget.

29. Bilag 48. Bankgebyr ført inn i annet?

 Sparebank1 krever gebyrer, og dette føres under «annet» 311. Det står

spesifisert i bilaget. Styret i MH Kongsberg erkjenner at det kan komme

tydeligere frem i regnskapet, og vil gå over til ny kontoplan med egen konto

for bankgebyrer.

30. Bilag 49. Hvem skal ha dette? Hvorfor er dette ført i post 311 og ikke i 304?

 Etter kommentarer kom inn er denne nå ompostert til rett konto.

31. Bilag 61. Hva er dette?

 Dette er gammelt regnskapsprogram trippel X, som er avsluttet, men det var

en oppsigelsesfrist.

32. Bilag 78. Mangler i permen i kurs perm og signatur

 Denne er korrigert

33. Bilag 79. Hvorfor er ikke denne også i kurspermen?

 Den er nå kopiert og lagt inn
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Juni 

34. Bilag 82 +84-. Hvorfor er dette ført i post 302? Manglet signatur av medlem.

 Dette er korrigert. Det er to signaturer på bilaget, som holder i henhold til

org.håndboka. Ellers som forklart over, skal vi ta i bruk refusjonsskjema.

Juli 

35. Bilag 95

Hvorfor er dette ført inn i post 103 Velferdsmidler og ikke inn på post 101

Medlemskontingent? Dette fikk ikke vi sjekket da «nytt regnskap ikke fulgte med

 Dette er korrigert og rettet opp i, og ble lagt frem i regnskapet på ordinært

årsmøte 2022.

August 

36. Bilag 110. Hvorfor er dette ført i post 304 (kontor kostnader) ? Mangler signatur av

medlem.

 Det er to signaturer som holder.

37. Bilag 111. Hvorfor ført i post 301?

 Det ble kjøpt inn bord til Verdensdagen, men de ble ved en feil kjøpt inn to

bord. Dette er det ene bordet. Grunnen til at det var kjøpt inn to bord var at

det første bordet ble kjøpt inn ved en feil. Tanken var at det skulle selges igjen.

Mangler styrevedtak på pengebruken, men det skal forbedres.

September 

38. Bilag 126. I regnskapet står det til styremøte, men på bilaget står det

Torsdagsgruppa?

 Gjelder en person som deltok på både styremøter og torsdagsgruppen. Bilaget

kan derfor være misvisende. Utgiften er postert på konto for reiseutgifter, men

formålet knyttet til utgiften burde vært tydeligere.

39. Bilag 135 + 136.Hva er dette? Kommer ikke fram av bilag hvem som skal ha denne,

hvor den er

 Det kommer frem på bilag og i regnskapet at dette er kontorutstyr, som blant

annet PC og kontorstol til kontoret.

Oktober 

40. Bilag 148. Trengs det 2 bord, til de prisene? Hva med vedtak? (6599,15)

 Ved en feiltakelse ble det kjøpt inn to bord til et Verdensdagen-arrangement.

Bordet skulle selges igjen, men har ikke blitt gjort. Bordet kan brukes til

fremtidige arrangement i regi av lokallaget. Det er ikke et styrevedtak her,
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men muntlig enighet i styret – samt at innkjøpet er i tråd med budsjett og 

handlingsplan.   

41. Bilag 149. Mangler signatur av medlem

 Dette er i orden. To signaturer holder.

42. Bilag 152. Mangler signatur av medlem

 Dette er i orden. To signaturer holder.

43. Bilag 159. Trenger dere 5 møteklubber? Hvorfor er disse ført i post 302?

 Denne er ompostert til rett konto 301.

 De resterende klubbene var tiltenkt som gaver, og burde blitt ført på konto for

gaver. I 2021 hadde ikke styret i MH Kongsberg en slik konto, men vil få det fra

og med 2022.

 Det er en utgift på under kr. 2000, så her er det ikke behov for styrevedtak

Desember 

44. Bilag 177. Egen post til styregodtgørelse

 I 2022 er dette delt opp, selv om det ikke er del av Mental Helse sin standard

kontoplan. Det må likevel føres som ulike ting i bilagsoversikten.

45. Bilag 180 + 192. Hva er dette, hvor skal dette være?

 Bilag 180 er en PC skjerm til kontorbruk.

 Bilag 192 er et tastatur til kontorbruk

46. Bilag 181.Hvorfor nettavis + hos LP?

 Styret i MH Kongsberg har kjøpt abonnement på avis.

 Det ble besluttet etter den tragiske hendelsen i Kongsberg, da styret hadde et

behov for å følge med i avisen.

 Det er en utgift på under kr. 2000, så her er det ikke behov for styrevedtak

47. Bilag 188. Hva er dette? Hvem skal ha denne? Kjøpt inn kontor møbler for 400

tidligere. Mangler bilag, signatur og vedtak.

 Det ble kjøpt inn en kontorstol til lokallagets kontor. Bilaget med signatur er i

bilagspermen.

48. Bilag 189. Mangler signatur av medlem.

 Dette er i orden. To signaturer holder.

49. Bilag 191. Kommer ikke frem noen steder om at disse er sendt eller kjørt ut, hvor er

alle kortene?

 Det ble gjort innkjøp av julekort. De ble ikke send per post, men levert

personlig av lokallagsleder.
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 Julekort som ikke ble brukt, ligger lagret på kontoret til bruk neste år

50. Bilag 194. Hvor er egenandelen? Navneliste? Dette fikk ikke vi sjekket da «nytt «

regnskap ikke fulgte med

 Dette er i forbindelse med en julefest. Medlemmene har betalt inn en

egenandel, men denne kommer ikke frem på bilaget. Den ligger på VIPPS-

kontoen. Styret i MH Kongsberg erkjenner at dette ikke er en ryddig måte å

gjøre det på, så til fremtidige arrangementer med egenandelen skal det

spesifiseres av medlemmet på VIPPS. Ellers står rett informasjon i rapporten

fra VIPPS.

51. Bilag 199. Mangler deltagerliste/navneliste Dette fikk ikke vi sjekket da «nytt «

regnskap ikke fulgte med

 Dette er i forbindelse med et blomsterbindingskurs. Bilaget er en utbetaling til

hun som holdt kurset. Det skal ikke være behov for å føre deltakerliste til et

kurs.
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Tilbakemelding etter revisorer etter andre revisjon, med kommentarer fra kasserer 

1. Bilag til P 44b

Lena: Styrelse protokoll ligger som bilag. Kan legge til bilaga fra 5.10.2020. Aksjon: Ikke noen

2.  P 106: Det står forskjellig, på kontoutskrift står det fra, på bilag står det til medlem. Hva

er riktig?

Lena: Denne betalades ut til medlem den 14.07.2021 bilaga P96. Denne var feil betalt ut til 

medlem igjen i P106 den 27.08.2021. Medlem betale så tilbake denne og overført til 

brukskonto i bilaga P117, den 06.09.2021. I bilaga oversikt står det feilaktig utbetalt i P106. 

Aksjon: Forklare tydeligere på bilagor. 

3.  P 107 - P 110: Formål med reisen, dette kommer ikke frem av bilaget

Lena: Formål med reisen er styrelse møte + medlemsmøte. Aksjon: Oppdatert bilagsoversikt

med info.

4.  P 110: Mangler signatur av mottaker

Lena: Ikke enig i kommentar. Aksjon: Ikke noen.

5.  Det er oppført i Bilag oversikt 3 julebord, både P 97, P130

Lena: P97 og P130 er ført på mestrings tur konto 305. Det er ført på riktig konto men det står

feilaktig i bilaga oversikt, at konto 305 er "julebord".

Aksjon: Retter opp tekst i bilaga med riktig konto tekst.

6.  P146: Kontotekst: Grasrotandel, Norsk Tipping, Kunde: Kron og Mynt

Lena: Tilskudd til konto 106 Grasrotsandel; norsk Tipping, fra Kron og Mynt. Forstår ikke

kommentar. Aksjon: Ikke noen.

7.  P147: Kontotekst: Kurs, Formål: Kursmateriell. Dette er vel egenandel til Valgkomitè

kurs?

Lena:  Denne er utbetalt til FUNKIS den 11 oktober 2021,  200 kr. Ført på konto 302

Kurs/kursmateriell.  Endrer formål i bilag oversikt, fra "kursmateriell" til "kurs".

8.  P198: Mangler signatur/attestasjon

Lena: Ikke enig i kommentar. Aksjon: Ikke noen.

9. I Bilag oversikt er det veldig mye feil, med datoer, årstall og feilposteringer generelt.

Lena: Generell kommentar. Det er ført på riktig konto. Men datum + formåls tekst har fra

Excel har blitt konvertert feil . Aksjon: Retter opp tekst i bilaga oversikt. Kommentar, ikke

mye feil.

10. Vi trenger navneliste over julebord, tur til Blaafarveværket og tur til Rose Slottet i Oslo

da disse hadde egenandel.

- Dette skal de ordne

11. Vi trenger en redegjørelse fra styret om innkjøp av kinobilletter, hvor mange og

formålet.

- Det ble kjøpt inn 40 gavekort på kinobilletter. Det er ikke styrevedtak på dette- kun

muntlig enighet. Det ble delt ut ca 20 billetter til medlemmer, som kunne gå på kino i

desember. Det er igjen ca 20 billetter til kinofilmen «kampen om Narvik».

Kinobillettene deles ut til de medlemmene som møter opp på kinoen, da

forestillingen er. Det er satt av penger i budsjettet – det er velferdsmidlene. Det står

også om dette i handlingsplanen. Det mangler derimot en protokollføring av

innkjøpet.
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12. Vi trenger redegjørelse fra styret om innkjøp av profileringsartikler og formål, ca hvor

mange som er delt ut/sendt ut og hvor mange som er igjen

- 33.100: dette er brukt på musematter, dropsesker, notatbøker med logo. Dette ble

delt ut til både nye og gamle medlemmer. Det er også en del igjen, som står på lager.

Det blir også gitt ut til samarbeidspartnere som reklame. Det var kun en muntlig

enighet om dette fra styre, men ikke skriftlig styrevedtak. De ønsket å bruke penger

etter føringer fra sentralt. Styret erkjenner at de burde hatt et skriftlig styrevedtak på

dette.

13. Vi trenger utskrift fra Vipps

Lena: Aksjon: Generert liste fra Vipps.
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