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Regnskapet for 2021 viser et positivt resultat på 43.302.- NFL har hatt en noe mindre aktivitet i 2021, 

grunnet Korona-situsjonen som har gjort at vi fortsatt ikke har kunnet holde vårt planlagte 

Jubileumsseminar, arrangert boklanseringer for bøkene for 2020 og 2021 eller andre fysiske 

tilstelninger. Hovedsakelig har årets aktivitet vært innskrenket til et minimum av våre oppgaver; å gi 

ut en bok, "Omgangsskolelæreren i almueskolen" av Gry Heggli og ett nummer av medlemsbladet 

"Folkeminner". På grunn av avslag på finansiering fra andre institusjoner, samt mangel på egne 

midler, har vi ikke kunnet ta oss råd til høyere aktivitet i løpet av året. Til tross for at 

medlemskontingenten ble økt i 2019, har vi ikke helt nådd opp på det nivået vi så for oss i budsjettet 

for 2021 og våre medlemskontingenter har i år gitt inntekter på 113 165.- Årets positive resultat 

kommer av at vi har sikret oss noe støtte for bokutgivelsen for 2022, som ble utbetalt i desember 

2021. Vi har også opplevd et relativt godt boksalg på våre eldre titler i løpet av året, uten at det har 

noen vesentlig økonomisk betydning. 

Bokutgivelsen for 2022 har heldigvis fått noe støtte fra Bergesenstiftelsen og Fritt Ord, til sammen 80 

000.-, hvorav 50 000.- er utbetalt i 2021. Dette tilskuddet har i sin helhet gått til å finansiere en 

bokutgivelse som er dyrere enn normalt. Norsk Folkeminnelag er i en situasjon hvor utgifter til forlag 

samt driftsutgifter er økende, samtidig som støtten fra Kulturrådet i praksis ikke øker i særlig grad. Vi 

tappet i 2020 det meste av våre egenkapitalmidler for å finansiere bokutgivelsene. På grunn av den 

uventet høye lagerleien vi har måttet betale i 2022, ser det ut som vi må benytte det meste av de 

resterende 30.000 vi har i egenkapitalmidler for å dekke inn dette. Vi er derfor nå i en situasjon hvor vi 

er nødt til å senke utgiftene til bokutgivelser eller finne finansieringskilder i tillegg til Kulturrådet for å 

opprettholde våre kjerneoppgaver. 

 

 

 

 

 

 

 



Budsjett 2022  
 

I Budsjettet for 2022 har vi i stor grad lagt opp til samme utgiftsnivå som i 2021. Inntekter fra boksalg 

er høynet noe, da vi så i 2021 at vi gikk litt i overskudd på posten. Vi har lagt opp til at i tillegg til 

Driftsstøtte fra kulturrådet og Momskompensasjon fra Lotteristiftelsen (søknadsfrist 1. september), at 

vi får inn 10.000.- fra andre legater eller fond til bokutgivelsen. Eventuelt kan det kompenseres for ved 

å bruke mindre på selve bokutgivelsen. Kostnadene reflekterer de faktiske utgiftene vi hadde i 2021. På 

posten for "Eksterne utgifter bokutgivelser" er det lagt til de ekstra utgiftene vi har fått i lagerleie dette 

året (53000.-). Det er også grunnen til det planlagte underskuddet i årsresultatet, som da må dekkes inn 

med vår resterende egenkapital. I så fall gir det oss 115000 til bokutgivelsen vi planlegger for 2023.    

 

 

 


