
Årsmelding 2009

Styret har i 2009 bestått av Sivert Løvseth leder, Marit Vingerhagen Syrstadeng nestleder, Leiv 
Elvestad,  Eivind Nygaard og Inge Hill. Varamedlem Øystein Maalø. 
Varamedlem blir innkalt til møtene.
Sekretær for styret var Ole Trygve Foseide i januar og februar,  deretter  leirstedsstyrer Yngve 
Bakkeid
Styret har hatt 6 møter og behandlet 50 saker. 
Kari Hyttebakk Øye og Jostein Landrø har også vært innkalt til etpar av styremøtene. 
Terje Bjørkås og Generalsekretær Kjetil Aano har også møtt på styremøte.

Drifta ga i 2009 et godt resultat etter driftsinntekter på oppunder 4,3 millioner kroner, inkludert en 
stor gave.
Arbeidet med innsparinger i driftskostnadene går videre, og en spareplan er påbegynt  Men det er 
utfordrende å klare dette på lønns-siden, også fordi det alt vesentlige av tjenesteproduksjonen 
foregår ved hjelp av personell.
Matlevering utenom Mjuklia er kommet godt i gang og Mjuklia får  honnør for høy matkvalitet.
Fokus har vært på oppbygging av driftssystemer, rutiner og frigjøring av lagerrom, samt 
dokumentasjon.  Arbeidet med brannsikring og forebygging av uhell er en kontinuerlig prosess. I 
denne sammenheng er det laget en omfattende risikoanalyse. HMS-håndbok foreligger nå for 
Mjuklia. Mjuklia har ikke kjent forurensning av det ytre miljø. 
Fjøsdrifta er lagt om til utedrift for hestene, for å spare arbeid og fordi det  helsemessig er bedre for 
dyra.
Framover er utfordringa å generere mer drift i midtuke, da helgene er belagt i lang tid framover.
 

Bygging. Også i 2009 har det vært lagt ned mye arbeid med fullføring av Internatfløy. Bare noen 
detaljer i arbeidet gjenstår, men arbeidet har kommet så langt at hele fløyen er tatt i bruk. 
 Noe arbeid gjenstår på klatretårn. En enkel utestall er oppført og godkjent, og i styrerbolig er nytt 
kjøkken kommet på plass. Mange har lagt ned mye dugnadsarbeid på Mjuklia, noe styret vil takke 
for, og det vil være rett å trekke fram den innsats Ole Trygve Foseide har lagt ned, særlig i tiden før 
ny styrer kom på plass. 
Fortsatt er det et ønske å oppgradere kjøkkenavdeling og resepsjon, men framdriften i dette arbeidet 
kom til en pause for å avvente utviklingen i Det Norske Misjonsselskap generelt.
Planene for Mjuken-konseptet med blant annet skitrekk i kort avstand fra Mjuklia kan framover få 
positiv innvirkning, og sees på med spenning.  
 

Bemanninga.  Personellet har fått skriftlige arbeidsavtaler. Rigmor Aas ble tilsatt i deltidsstilling og 
Joakim Rødli har vært sivilarbeider siden mai. Kari Hyttebakk Øye og Jostein Landrø er også av 
den fast ansatte staben.  Ny styrer Yngve Bakkeid begynte i stillingen 1. mars og Lena Bakkeid var 
også en tid engasjert på Mjuklia over annet budsjett.
Driften på Mjuklia er ikke særlig forutsigbar. Derfor er det en stor fordel at personellet har en 
positiv holdning til å forskyve arbeidstiden sin. Men det kan derfor til tider være vanskelig å styre 
arbeidsbelastningene overfor staben slik det kunne være ønskelig. 
Dugnadsfolk gjør en stor innsats, og det har vært god bruk for de frivillige helgeverter. Elever fra 
Øya Vgs har deltatt noe som instruktører for samhandlingsløype.

Vertskap – Ole Trygve Foseide har fortsatt et arbeid med å kontakte mulige kandidater for 
helgevertfunksjon, og en del har satt seg opp på planen, noe som gjør det mulig for de faste å få noe 
helgefri.



Hjertelig takk til den enkelte som er med!

(Statistikk skal settes inn her når den foreligger fra Jostein)

Regnskap for 2009

Tall i hele tusen

 Budsj
ett

 2009

Regns
kap 
2009

Avvik 
2009

Regns
kap 
2008

Gaver og innsamlinger 350 738 -388 467

Testamentariske gaver    978
 360000  Leieinntekt eien 110 111 -1 163

 363000  Leieinnt hele se 1 200 1 075 979 1 194
 300000  Servering leirst 1 300 1 182 118 1 208
 300010  Matsalg - cateri 50 269 -219 331
 300020  Kiosksalg leirst 90 55 35 47
 300040  Varesalg 63 11 52 25
 300080  Salg av transpor 250 127 123 194
 300090  Annet mva pl. sa  18 -18 88
 310020  Kiosksalg 14% -  42 -42 36
 310040  Varesalg fritt  3 -3  
 310090  Div innt avgifts 33 21 12 49
 310500  Salg av undervis  8 -8 14
 320200  Bedriftskantine  2 -2  
 320300  Servering NMS  17 -17  
 320400  Deltaker og bill    21
 320700  Leirinntekter 440 588 -148 570
Salg/ leieinntekter 3 536 3 531 5 3 684

Sum driftsinntekter 3 886 4 269 -383 5 129

 500000  Fastlønn til ans -842 -731 -110 -601

 502000  Timelønn til ans -194 -640 446 -753
 589000  Annen refusjon -281 -341 -200 -287
Personalkostnad -1 317 -1 904 587 -1 719

 400000  Innkjøp mat leir -446 -546 100 -561

 400020  Innkj. kiosk lei -70 -45 -25 -56
 400040  Innkjøp varer fo -71 -35 -37 -26
 400080  Kjøp av transpor -200 -128 -72 -226
 401100  Innkj kioskvarer  0 0 0
 401900  Annet fritt innk -20 -2 -19 -7
 407200  Kontantrabatt/bo  4 -4 6
 439000  Forbr. handelsva  31 -31 -41
 450700  Leiropphold NMS-  -25 25 -8



Varekostnad -808 -747 -61 -919

 600000  Avskr. bygn. o.l -220 -250 30 -250

 601200  Avskriving inven -10 -27 17 -25
 601300  Avskr. EDB/konto  -9 9 -5
Avskrivninger -230 -286 56 -281

Medlemskap, støt -5 -16 11 -15

 610000  Fraktkostnader  -8 8  

 626000  Vann -10 -14 4 -16
 630000  Leie lokaler  0 0 -1
 634000  Strøm -204 -226 22 -235
 636000  Renhold -36 -65 30 -75
 638000  Vakthold    -1
 641000  Leie inventar  -2 2  
 642000  Leie datasysteme  -1 1  
 654000  Inventar -20 -74 54 -36
 656000  Rekvisita  -6 6 -33
 657000  Arbeidsklær  -5 5  
 660000  Rep. & vedl.bygn -93 -170 78 -248
 662000  Rep. & vedl. uts -10 -43 33 -28
 672000  Juridisk/Øk. bis    -3
 679000  Kjøp av tjeneste  -18 18 -187
 680000  Kontorrekvisita -10 -10 -1 -9
 684000  Aviser, tidskrif  -2 2 2
 684100  Materiell til eg -41 -54 13 -76
 686000  Møter, kurs o.l.    0
 690000  Tlfkostn. faste -63 -56 -8 -34
 694000  Porto -3 -2 -1 -2
 700000  Drivstoff - bil    -1
 709000  Bil - annen kost    -2
 710000  Bilgodtgjørelse, -15 -9 -6 -1
 714030  Reisek. ikke opp -6 -12 6 -4
 732000  Reklamekostnad  -1 1  
 733000  Annonser -15 -5 -10 -10
 733500  Stillingsannonse    -33
 750000  Forsikringspremi -46 -67 21 -50
 760000  Lisensavg.,royal  -1 1  
 771000  Styremøter  0 0  
 775000  Eiendoms-og fest -15 -25 11 -25
 777000  Bank og kortgeby -3 -3 0 -3
 779000  Andre kostnader  54 -54  
 783000  Tap på fordringe  -10 10  
Andre driftskostnader -590 -835 244 -1 113

Sum driftskostnader -2 951 -3 788 837 -4 046

Driftsresultat 935 481 454 1 082

804000  Renteinntekter  0 0  

807000  Annen fininnt. S  147 -147  
Finansinntekter  147 -147  



813000  Rentekost intern -389 -169 -220 -428

817000  Andre finanskost  0 0 0
Finanskostnader -389 -170 -219 -428

Netto finansposter -389 -23 -366 -428

Resultat etter finansposter 546 458 88 655

KAPITALSALDO:

Dato 9. april 2010
Kapitalsaldoen for Mjuklia pr 31.12.2009 er negativ med kr. 4 690 793

Regnskapskommentarer:
I gaveinntektene inngår en stor enkeltgave på 300 000 samt et godt resultat av utlodning ved 
Mjukli-basaren.          

Det ble ekstraordinært innkjøp et parti stoler som kostet 24 000 + frakt 7 700. Det ble gitt 
ekstragaver fra ulike Mjukli-venner til dekning av dette. Det meste kommer som inntekt i 2010  

En undersøkelse av mva-håndtering for overnatting medførte en refusjon av innbetalt mva for årene 
2006-2009. 2009-biten er ført ekstraordinært på konto 779000, de tidligere år som om det var en 
finansinntekt. Beløpet bør ikke innregnes i driften for 2009, men kommer KAPITALSALDOEN til 
gode.


