
 
 

REGNSKAP H2017 

    

RESULTAT 

Inntekter 2017 

2017 - 
Budsjett Kommentar 

3100 Medlemskontingent - 750,00  

3400 Støtte fra Kulturstyret 3 959,00 5 959,00  

3410 Støtte fra FU 4 555,00 4 555,00 

8050 Renteinntekter 0,73 -  

Sum inntekter 8 514,73 11 264,00  

    

Kostnader 2017 

2017 - 
Budsjett Kommentar 

6565 Utstyr til brygging 4 195,00 6 431,00 
Tappekran kostet 40 
kr mer 

6566 Forbruksmateriale til 
brygging 798,00 800,00  

6567 PR  1 685,00  

7770 Bank og kortgebyrer 40,00 -  

Sum utgifter 5 033,00 7 231,00 

Overskuddet 
kommer av at vi fikk 
støtte til utstyr fra 
KS som ikke ble 
kjøpt før V18. 

    

PERIODENS RESULTAT 3 481,73 4 033,00  

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

BUDSJETT V2018 

 
Inntekter   

Beskrivelse Beløp Notat 

Medlemskontigent 600,00  

FU-støtte 1790,90  

Sum 2390,90  

   

Utgifter   

Beskrivelse Beløp Notat 

Bankomkostninger 270,00 
DNB er dyrt for ekstra bruker, vi jobber med 
å bytte til Sparebank 1 

Semesteravgift KSHB 500,00  

Råvarer til brygg 300,00  

Flasker 40,00 Vi ønsket å flaske det første ølet vi brygger 

Gjærlås og gummipakning 48,00  

Vaskemiddel 130,00  

Generalforsamling 250,00  

Foreningsdagen 250,00  

Foreningsfesten 255,00  

Sum 2043,00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

Kontaktperson Søker 

Henrik Lilleengen Homebrew 

Nestleder 1503.97.86777 

henrik@lilleengen.io homebrew@ithenrik.com 

 

Tillatelser i forbindelse med manglende aktivitet i 
høst 
Ettersom Knowit mistet tilgang til lokalene tidligere en god del tidligere enn de forventet fikk vi 
ikke brygget i høst. Homebrew søker derfor om tilgivelse for å ikke ha tatt inn 
medlemskontingent i fjor. Vi søker også om tilgivelse for å ha brukt råvarene vi fikk innvilget 
forrige semester dette semesteret istedenfor. Homebrew beklager forsinkelsen i oppstart, og 
håper alle ble tilfredsstillende smurt på foreningsfesten. 
 
Homebrew søker derfor om 

● Tilgivelse for å ikke ha innhentet semesteravgift H17 
● Tilgivelse for å ha brukt råvarene fra H17 V18 istedenfor 

 

Beskrivelse Pris 

Ettersøknad eiendeler 40,- 

Semesterstøtte 500,- 

Bankomkostninger 206,50 

Bryggekostnader 419,- 

Styremiddag 150,- 

Representasjonskostnader 475,40 

Totalt 1790.9,- 



 

Ettersøknad i forbindelse med innkjøp av eiendeler H17 
I Fordelsingsutvalgets andre møte høst 2017 fikk vi innvilget to stk tappeslange ubs fra 
bryggselv til en totalsum på 558 kr. Dette produktet ble ikke lenger solgt av bryggselv når vi 
handlet hos dem, og vi kjøpte derfor heller det tilsvarende produktet tappekran og slange 
komplett til en totalsum på 598 kr. Homebrew ettersøker derfor differansen på 40 kr. 
 

Beskrivelse Pris 

Differanse tappekran 40,- 

Totalt 40,- 

 

Søknad om semesterstøtte  
I forbindelse med de nye lokalene må vi betale leie på 500 kr pr semester. 
 

Beskrivelse Pris 

Leie KSHB 500,- 

Totalt 500,- 

 

Bryggekostnader 
Vi deler oss i to når vi brygger. Forrige semester søkte vi om råvarer for 50 liter øl fordelt på to 
sett. Det første settet ble brukt under opplæringen av styret, og servert på foreningsfesten. Det 
andre settet ble brukt av gruppe nr 1 når de brygget. Vi søker derfor om støtte for råvarer til ett 
brygg til. 
 
I leien til KSHB er det inkludert bruk av vaske og saniteringsutstyr, men et av midlene KSHB 
bruker er ganske farlig å få på kroppen (Lut). Av frykt for dårlig PR i Output har styret vurdert det 
nødvendig å gå til innkjøp av et mindre farlig vaskemiddel.  
 
 

Beskrivelse Pris 

Råvarer til brygging 290,- 

https://www.bryggselv.no/tilbeh%C3%B8r/102190/tappeslange-ubs-med-ball-lock-og-tappekran
https://www.bryggselv.no/tapping/102191/tappekran-og-slange-komplett
https://www.bryggselv.no/tapping/102191/tappekran-og-slange-komplett
https://no.wikipedia.org/wiki/Natriumhydroksid


Vaskemiddel 129,- 

Totalt 419,- 

 
 

Bankkostnader 
Vi har en bank som er dyr (DNB). Koster ekstra for oss å ha en bruker for økonomiansvarlig. Vi 
har ordnet opp i dette nå. 
 
 

Beskrivelse Pris 

Brukeravgift 200,- 

Div. ekstra (faktura osv.) 6,50,- 

Totalt 406,50,- 

 
 

Styremiddag 
Man kan jo ikke bare drikke øl, haha! Styret søker derfor om en pose peanøtter på delings for å 
bli bedre kjent og stimulere til bedre samarbeid. 
 

Beskrivelse Pris 

Focaccia 150,- 

Totalt 150,- 

 
 



 

 

 
 

Representasjonskostnader 
Som de fleste andre foreninger bakte vi kake til foreningsfesten. Flere i styret hadde også noen 
uhell forbundet med et godt og sunt alkoholkonsum. Vi sto også på stand på foreningsdagen, 
hvor vi kjøpte inn alkoholfri øl til stand. 
 
 

Beskrivelse Pris 

Kake 255,- 

Dressrens 900,- 

Foreningsdagen 220,40 

Totalt 475,40 (+900) 

 


