Årsberetning 2022 for Hus-styret Speiderhuset
Styrets sammensetning 2020-2021:
Leder: Nils R Melby
Kasserer: Anders Ø Johnsen
«Hus-ansvarlig»: Anne Line Sagmoen
«Vaktmester»: Tore Hågensen
Representant Mjølner: Stian Ringstad/Gunnar Jervell
1. Aktiviteter i 2020/2021:
1. Styret/foreldregruppe har gjennomført oppgradering/oppussing av speiderhuset som
følger:
1.) Maling av speiderhuset
2.) Div. elektrikerarbeid.
3.) Div. forefallende oppgraderinger/re-anskaffelser.
4.) Oppussing/innredning/elektrikerarbeid i «ny» garasje.

2. Styret har i perioden jobbet med ordinært drift av huset. Perioden har vært preget av
CORONA restriksjoner, og dette gjenspeiler seg da også i sterkt reduserte
leieinntekter på huset. Siste periode av 2021 og frem til dags dato i 2022, har også
vært preget av unormalt høye strømpriser. Det har vært søkt om støtte ift tapte
leieinntekter via nasjonale støtteordninger knyttet til COVID, og for perioden 2020 til
2021 har vi mottatt ca. 25 000 i støtte.
3. Styret har i 2020 og 2021 gjennomført 3 styremøte. Styret ønsker å rette en spesiell
takk til foreldrerepresentanter som har gjort en formidabel dugnadsinnsats både på
speiderhuset og garasjen.
4. Styret har videreført samarbeidet med Folkehjelpen i Norge, og ambisjonen er å
videreføre dette samarbeidet. Ordningen fungerer bra.
2. Økonomi/resultat 2021:
Speiderhuset gikk i 2021 med et marginalt overskudd på ca. kr. 8 600,-. Overskuddet
er kun teknisk, og skyldes en forsikringsutbetaling etter en mindre vannskade på
huset. Forsikringsutbetalingen var på kr. 48 600,-. Rent driftsmessig var underskuddet
på ca. kr. 40 000,-. Årsaken ligger i et betydelig inntektsfall pga Covid restriksjoner og
påfølgende mindre utleie. I tillegg har huset hatt vesentlige høyere strømutgifter i
2021 som følge av de økte kraftprisene.

Budsjett 2022:
Hus-styret har budsjettert med kr. 77 000,- i utgifter for 2022. Det er ikke funnet rom
for investeringer/oppussing i 2022. Hus-styret har budsjettert med kr. 85 200,- i totale
inntekter for 2022.
Totalt sett budsjetteres det med et overskudd i 2022 på kr. 8 200,-.
Hus-styret har sammen med ledelsen i Mjølner besluttet å tilby familier med dårlig
økonomi gratis leie av speiderhuset til barnebursdager. Dette videreføres i 2022. For
2022 har Hus-styret besluttet at husleie for Folkehjelpen i Norge blir kr. 1 500,- pr
måned, samt at ordningen med at Folkehjelpen i Norge administrerer all utleie av
speiderhuset på vegne av Mjølner videreføres i 2022. Norsk Folkehjelp Elverum (NB!
må ikke forveksles med Folkehjelpen i Norge) leier noe lagerplass i kjeller på
speiderhuset for kr. 1 250,- pr. mnd.

