Arkivnavn: _______________________________________
(Arkivregnskab, hvor foreningsregnskabet holdes ude)
emne

Budget
2008

Regnskab
2008

Budget 2009

Afvigelser

Arkivmaterialer
1*
Kursus
med tilknyttet
kørsel
Møder med
tilknyttet kørsel
administration
2*
vedligeholdelse
3*
Telefon/bredbånd
Afgifter til Arkibas, hjemmeside
Kontingenter til
foreninger 4*
Forsikringer
Tyverialarm
Andet 5*
Samlede udgifter
Indtægter ved
salg af kopier
Indtægter ved
tjenesteydelser
Andet 6*

Samlede
indtægter
Arkivets samlede
driftsomkostn.
1*
2*
3*

Her tænkes på alle de ting der går til at arkivere: mapper, læg, kasser, kuverter osv.
Porto, gebyrer, ringbind, blyanter, papir osv . Andre nødvendige småanskaffelser.
Maskinernes vedligeholdelse med farvepatroner og service. Leasing, rengøringsartikler,
elpærer osv. (ingen nye leasingaftaler accepteres)
4* Medlemskab af SLA, LASS, Arkivsamvirket og andre.
5* Småudgifter, der ikke hører hjemme andet steds, men vedrører arkivet. Beskriv venligst arten
af udgifterne.
6* Småindtægter, der ikke hører hjemme andet steds, men vedrører arkivet. Beskriv venligst
arten.
NB! Udgiftsføres køb af kaffe/kager skal indtægter ved salg ligeledes indtægtsføres.
__________________________________
revisor

_______________________________________
revisor

Den 25. november, 2008.

Kære arkivleder og kasserer!
Som det sikkert er alle bekendt, skal Arkivsamvirket bruge arkivets
dokumenterede driftsudgifter til at kunne fordele kommunens
tildelte midler i 2009.
Vi skal sammenholde de dokumenterede (underskrevet af revisor)
udgifter for regnskabsåret 2008 og sammenholde dem med de
budgetterede tal. Har I haft større eller mindre udgifter i 2008 end
budgetteret, vil det blive kompenseret eller fratrukket i midlerne fra det
kommende regnskabsår.
Vedlagte skema er det samme som sidste år og tænkt som en hjælp, hvor
tal fra budgettet for 2008 kan sammenholdes med regnskabstallet for
2008.
Der skal endvidere laves et budget for 2009, som skrives på skemaet.
Dette budget for 2009 vil blive brugt til fordeling af midlerne for det
kommende regnskabsår.
Samvirket ønsker regnskabet tilsendt så snart det er godkend af revisor og
senest 1. februar 2009. Som det fremgår af referatet fra Samvirkets sidste
bestyrelsesmøde, er det næste bestyrelsesmøde åbent og berammet til den
19. februar og foregår på arkivet i Gråsten. Her vil kassereren fremlægge
de ovennævnte beregninger på baggrund af de fra arkiverne indsendte
regnskabstal og budget. Fordelingen vil herefter være genstand for en
diskussion og uddybende forklaringer.
Skulle der være tvivlsspørgsmål, så ring venligst til undertegnede.
Med venlig hilsen
Helene Petersen og Christian Frederiksen
Kasserer
formand
74471833
74 44 29 23
Mail: chdf@get2net.dk
Har du været inde på vores hjemmeside?

SKLA.dk

