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3. Styrets beretning for perioden 2018 – 2020 

Virksomheten 

På CandiDatas generalforsamling 2018 ble et styre på fem personer valgt, tre gjenvalgt og to nye. Disse fem 

styremedlemmene har fungert som faste medlemmer av styret, uten vara. Som tidligere har mye av styrets 

aktivitet konsentrert seg til de siste hektiske månedene før biennalen. Vi har per dags dato registrert 563 

medlemmer. 

Fremtidsplaner 

Vi overlater til det nye styret å utarbeide planer fremover, men slår fast at neste CandiData Biennale skal være 

i 2022.  

Økonomi og regnskap 
CandiData har fra og med 2019 gått over til å benytte avvikende regnskapsår som løper fra 01. august til 31. 
juli påfølgende år, i stedet for å følge kalenderåret. Grunnen til dette er at resultatregnskapet for tidligere år 
har gitt et noe uklart bilde over den faktiske økonomiske tilstanden til organisasjonen, fordi en del 
sponsorinntekter i forbindelse med biennalene typisk har blitt fakturert og/eller innbetalt før årskiftet, og 
dermed blitt regnskapsført i et annet regnskapsår enn de tilsvarende utgiftene disse inntektene er ment å 
dekke, som kommer etter årsskiftet. Renskapet for kalenderåret før en biennale har dermed gitt inntrykket av 
et stor overskudd, mens regnskapet for det påfølgende kalenderåret har tilsvarende gitt inntrykk av et stort 
underskudd. Regnskapsloven åpner opp for muligheten til avvikende regnskapsår når dette øker regnskapets 
informasjonsverdi på grunn av sesongmessig virksomhet – noe som er tilfelle for CandiData, da planleggingen 
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av en biennale begynner på slutten av et kalenderår, og selve biennalen avholdes i begynnelsen av påfølgende 
kalenderår. 
 
Regnskapsåret 2018 er derfor et forkortet regnskapsår i forbindelse med overgang til avvikende regnskapsår, 
og løper fra 01.01.2018 til 31.07.2018, mens regnskapsåret 2019 løper fra 01.08.2018 til 31.07.2019. 
 
Regnskapet for perioden 01.01.2018-31.07.2019 viser et underskudd på 13 557,90 kr, men sett i sammenheng 
med inntekter for biennalen i 2018 som ble ført i regnskapet for 2017 men periodisert som inntekt i 
regnskapet for 2018, viser regnskapet et samlet driftsoverskudd på 16 442,10 kr. 
 
Styret 
Styret har hatt en god dialog høsten 2019 og i januar 2020 for å forberede Biennalen.  
 

Ida Jaklin Johansen (leder), Erlend Graff (kasserer), Bjørn Fjukstad (styremedlem), 
Eva Henriksen (Styremedlem) og Ashenafi Zenabe Woldaregay (Styremedlem)  
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4. CandiData Regnskap 2018 – 2019 

Regnskap per 01.08.2019 

 

Resultatregnskap 2019 2018 2017 
Inntekter       

Fakturerte sponsorintekter, Biennale 2018  kr                 -   kr                 -     kr    30 000,00  

Deltakeravgift, Biennale 2018  kr                 -   kr    43 500,00  kr                 - 

Sponsorintekter, Biennale 2018  kr                 -     kr      7 500,00   kr                 - 

Renteinntekter  kr           12,10   kr                 -  kr             6,95 

Sum Inntekter  kr           12,10   kr    51 000,00   kr    30 006,95  
       

Utgifter       

Biennalemiddag 2018  kr                 -  kr    62 713,00  kr                 - 

Bankgebyrer  kr         480,00   kr         295,00   kr         480,00  

Andre omkostninger  kr                 -  kr      1 082,00  kr                 -  

Sum Utgifter  kr         480,00   kr    64 090,00  kr         480,00  
Resultat -kr         467,90† -kr    13 090,00†   kr    29 526,95‡  

 

† Regnskapet for regnskapsårene 2018–2019 viser et underskudd på kr 13 557,90, men sett i sammenheng med 

sponsorinntekter på kr 30 000,00 for biennalen i 2018 – som ble ført i regnskapsåret 2017, men periodisert som 

inntekt i regnskapsåret 2018 – viser regnskapet et samlet driftsoverskudd på kr 16 442,10. 

‡ Inneholdt i resultatet på kr 29 526,95 for regnskapsåret 2017 er sponsorinntekter på kr 30 000,00 for biennalen i 

2018 som periodiseres som inntekt i regnskapsåret 2018. Sett bort i fra dette viser regnskapet for 2017 et 

underskudd på kr 473,05 som resultat. 

 

Balanse per 31.07.2019 per 31.07.2018 per 31.12.2017 
Eiendeler      

Bank  kr    23 226,83   kr    23 694,73   kr      6 784,73  

Kortsiktige fordringer  kr                 -     kr                 -     kr    30 000,00  

Sum eiendeler  kr    23 226,83   kr    23 694,73   kr    36 784,73  
   

 

Egenkapital og gjeld      

Egenkapital  kr    23 226,83  kr    23 694,73 kr      6 784,73 

Periodiserte sponsorinntekter for 2018  kr                 -     kr                 -    kr    30 000,00 

Sum egenkapital og gjeld  kr    23 226,83  kr    23 694,73 kr    36 784,73 
 

Erlend Graff, kasserer 

Tromsø, 08.01.2020 
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Budsjett 2020 

 

Resultatregnskap for 2020 (budsjettert)   
Inntekter   

Deltakeravgift Biennale  kr  42 770,00  

Sponsorintekter  kr  35 000,00  

Sum Inntekter  kr  77 770,00  
  

Utgifter   

Leie av lokaler (Bikuben), Biennale  kr    4 500,00  

Biennalemiddag 2018, mat  kr  38 500,00  

Biennalemiddag 2018, drikke  kr  20 350,00  

Bankgebyrer  kr       840,00  

Gaver til foredragsholdere  kr    5 000,00 

Styremiddag  kr  10 000,00  

Sum Utgifter  kr  79 190,00  
Resultat -kr    1 420,00  

 

 

Balanse per 31.07.2020 (budsjettert)  
Eiendeler   

Bank  kr  21 806,83  

Sum eiendeler  kr  21 806,83  
  

Egenkapital og gjeld   

Egenkapital  kr  21 806,83  

Sum egenkapital og gjeld  kr  21 806,83  
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5. Valg 

Valg av nytt styre 

Valgkomiteen har vært Ida Jaklin Johansen, Erlend Graff og Bjørn Fjukstad. Samtlige kandidater er forespurt og 

har bekreftet at de stiller til valg.  

Nytt styre 

- Eva Henriksen (gjenvalg 2022) 

- Ashenafi Zenabe Woldaregay (gjenvalg 2022) 

- Camilla Stormoen (ny 2020) 

- Sverre Coucheron (ny 2020) 

 

Ny valgkomite 

- Eva og Ashenafi 

Revisor 

- Kai-Even Nilssen 

- Stor takk til Kai-Even for hans innsats i år! 

 

6. Eventuelt 

 


