
Økonomiansvarlig 2019-2020 
 
Vervet som økonomiansvarlig har vært både lærerikt og spennende. Jeg trodde jeg visste 
hva jeg gikk til, men på grunn av endringer i hvordan penger skulle fordeles mellom landslag 
og lokallag, ble året som økonomiansvarlig annerledes enn jeg forventet. Vi har møtt på 
utfordringer som tidligere landsstyrer ikke har på grunn av endringene i frifondstøtte, noe 
som har tvunget oss til å tenke nytt. Jeg tror at ønske om å finne best mulige løsninger har 
ført til et veldig godt samarbeid mellom oss i styret, samt gode vennskap. Ettersom at vi i 
landsstyret 2019/2020 var første styret som gikk gjennom de nye endringene, vil det nå bli 
enklere for dere som tar over etter oss. Dere kan velge å gjøre ting likt som vi har gjort, eller 
dere kan velge å tenke nytt; det er helt opp til dere! Videre vil jeg gå i fotsporene til tidligere 
økonomiansvarlige å påstå at økonomivervet nok ikke bare er det viktigste vervet i 
landsstyret - men også det mest omfattende og utfordrende. Du kastes rett ut i det og 
læringskurven er bratt. Jeg har derfor, i år som mine forgjengere, satt opp en lengre oversikt 
over det du trenger å vite som ny økonomiansvarlig i ANSAs største medlemsland. 
 
1.1 Overlappingsmøtet (OLM) 
Det påtroppende styret har som sin første offisielle oppgave å planlegge og gjennomføre 
overlappingsmøtet med det avtroppende styret. Det bør gjennomføres på billigst og best 
måte, samt finne et tidspunkt der alle/flest mulig av medlemmene av både avtroppende og 
påtroppende styret kan delta. Datoen for OLM bør derfor settes allerede første møte etter 
valget på landsmøtet. I tillegg til dette generelle overlappingsmøtet, bør du og jeg ha et eget 
overlappingsmøte hvor jeg kan sette deg inn i regnskapsføring, bokføring, nettbanken samt 
fakturering og alt annet du enn måtte lure på. Dette vil gi deg et godt grunnlag for å 
gjennomføre jobben som økonomiansvarlig på en best mulig måte. Jeg erfarte selv at dette 
er et verv der du må gjøre ting et par ganger før det sitter ordentlig, men jeg skal være 
tilgjengelig for deg når enn du måtte trenge det.  

2. Økonomi i ANSA UK 
ANSA UK benytter seg av nettbanken til DNB Bank ASA. Så snart du blir valgt inn som 
økonomiansvarlig så sender vi informasjonen din til ANSA Sentralt, som etterhvert vil gi deg 
tilgang til kontoen ved hjelp av din egen Bank ID. Du kan enkelt logge deg inn på DNB sine 
nettsider og utføre diverse oppgaver. 

2.1 Regnskapet 
ANSA UK benytter et ferdigprogrammert Excel-ark som skal være praktisk og enkelt å bruke. 
Her posteres alle kvitteringer numerisk etter bilagsnummer. Kvitteringer er derfor et 
nøkkelord for deg. Du skal aldri gå med på å betale noen regninger før du har mottatt 
kvitteringer eller annen dokumentasjon på utgifter. Disse vil så spares i en digital mappe (helst 
en i sky for å alltid kunne ha back-up) hvor alle dine nummererte og merkede bilag skal 
posteres. Dette for å kunne være klar dersom eksterne kontrollører (spesielt 
revisjonskomiteen som også velges på landsmøtet) fra ANSA ønsker innsyn. Det er derfor 
alltid viktig med god struktur og orden som økonomiansvarlig, slik at alle bilag og andre 
gjøremål kan dokumenteres på en oversiktlig og tilfredsstillende måte for en utenforstående. 
Et lite tips her kan være å alltid sørge for at korrespondanse går over epost, og at 
kvitteringer/RAPUL-skjemaer kommer denne veien. 



2.2 Føring av regnskap 
Regnskapet føres i Norske Kroner (NOK). Det har det siste året blitt benyttet en kurs på 11NOK 
mot 1 pund. Grunnet mye svingninger, både opp og ned, har det derimot blitt benyttet både 
høyere og lavere kurs i kortere perioder. Det viktigste her er uansett at man sørger for at 
ingen vil lide økonomisk tap.  

2.3 Periodisering av regnskap 
Regnskapet føres per styreår – altså fra landsmøte til landsmøte. Du begynner derfor med 
blanke ark. Du må sørge for at du har bokført og postert alle bilag for din styreperiode når du 
går av som økonomiansvarlig ganske nøyaktig ett år etter valg. Ikke avslutt regnskapet før du 
er 100 % sikker på at alle utgiftene er inkludert. 

Videre vil du måtte levere kvartalsregnskap til ANSA Sentralt. Her må du også, som ved 
årsregnskapet, sørge for at alle inntekter og utgifter for kvartalet er bokført og lagt inn i 
regnskapet før du sender det. Det skal også laste opp kvartalsregnskapene dine på SharePoint 
(vi kommer tilbake til bruken av denne på overlappingsmøtet, ettersom denne ikke er 
spesifikk for økonomivervet) hvor resten av styret, HS-representanten deres og Sentralt også 
har tilgang til det, slik at du eller andre kan se tilbake på hvordan året utviklet seg. 

3. Budsjett 
På landsmøtet vil et budsjett bli vedtatt for ditt styreår, ettersom landsmøtet som er ANSA 
UKs øverste organ, og således bestemmer retningslinjene for landsstyret. Du må derfor holde 
deg oppdatert på retningslinjer og budsjettet du skal jobbe med. Som økonomiansvarlig er 
det også du som har hovedansvar for forvaltningen av pengene til ANSA UK, så det er viktig 
at du involverer deg i alle økonomiske avgjørelser som skal tas av landsstyret, og på den 
måten sørge for å holde de andre landsstyremedlemmene i ørene når de forsøker å tilegne 
seg mer penger til sine respektive arrangement. Likevel er det ikke du som har eneansvar for 
økonomien i UK, dere skal alltid sammen som et landsstyre behandle store utgifter slik at det 
er bred enighet og forståelse for økonomien. 

4. Egenkapital 
De siste årene har det blitt bygget opp en egenkapital i ANSA UK, som på en side har gitt stor 
handlefrihet og trygghet, men som på den andre siden har vært negativt rundt f.eks. søknad 
om Goodwill fra ANSA Sentralt. Det ble derfor oppfordret av avtroppende landsstyre og 
revisjonskomiteen 2013/2014 å jobbe for å bygge ned denne til en fortsatt likvid, men lavere 
sum. De foregående årene har bidratt noe til at denne er redusert mot ønsket nivå. Vi har 
jobbet i hele år for å nå budsjettet som ble vedtatt på landsmøtet i Glasgow, og jeg kommer 
til å oppfordre deg og fremtidige økonomiansvarlige til å gradvis bygge ned egenkapitalen. 
Samtidig er det viktig å presisere at det vil komme store utgiftsposter ila sommeren, som gjør 
at et land som UK er helt avhengig av likvide midler for å kunne fungere på en effektiv måte. 

5. Inntekter og støtte 
ANSA UK har, i tillegg til inntekter ved de respektive arrangementene, har én inntektskilde; 
Driftsstøtte. Denne utbetales som regel i august. 

5.1 Driftsstøtte  
Driftsstøtten er basert på medlemsinntektene fra alle ANSA-medlemmer i UK, og vil derfor 
variere fra år til år. 



 
5.2 Goodwill 
Goodwill er en annen støtteinstans som opereres av ANSA Sentralt, og har som funksjon å 
assistere finansieringen av arrangement med budsjett som går i minus. Her kan både 
landsstyret og lokallag søke om støtte til sine arrangementer. Det kan derfor være lurt å sette 
seg inn i hvordan Goodwill-reglementet fungerer gjennom økonomihåndboken til ANSA, og 
samtidig ikke nøle med å kontakte meg eller ANSA Sentralt om du har flere spørsmål. 
Goodwillstøtte ble benyttet under både Kick-Off og GAUK og av flere lokallag, men til vanlig 
ønsker heller ANSA sentralt at landet først og fremst benytter sin egenkapital. Dette kan være 
greit å være klar over. Allikevel er det fullt mulig for lokallag og landsstyret å søke disse 
midlene.  

6. Nye regler rundt lokallagstøtte  
I tidligere år har lokallagene søkt om støtte til lokale arrangementer. På grunn av nye 
Frifondsordninger skal det ikke lenger søkes om penger fra landsstyret. Hvert enkelt lokallag 
skal ha fått tilgang på egen bankkonto gjennom DNB. Dersom lokallag ikke har fått tilgang, 
be dem ta kontakt med regnskap@ansa.no snarest. Pengene som er blitt utdelt for styreåret 
2019/2020 er basert på antall medlemmer i lokallaget 31.desember foregående år.  
 
Alle lokallag skal ha mottatt en rapportmal på mail fra okonomi.uk@ansa.no som skal fylles 
ut og skrives under. Første rapportering av bruk av midler er 15.september 2020. Denne 
rapporten skal sendes inn til regnskap@ansa.no. I tillegg har alle lokallag har fått hver sin 
mappe på SharePoint hvor samme rapport skal lastes opp.  
Hvordan finne frem til denne mappen:  

1. Logge seg inn på Office365 med lokallagets email-adresse og passord  
2. Gå inn på Sharepoint  
3. Velge mappen ANSA UK  
4. Velge riktig lokallag - > Styreår 2019 2020  
5. Der skal det ligge tre ulike mapper:  

a. Kvitteringer: Her laster dere opp alle kvitteringer fra arrangementene dere 
har gjennomført i styreåret 2019/2020 

b. Rapportmal: Her laster dere opp endelig rapport med full oversikt over alle 
utlegg  

c. Regnskap: Her laster dere opp enkelt regnskap / oversikt over hvem / hva 
pengene har gått til 

Alt dette skal lastes opp innen 15.september 2020.  
 
I tidligere år har det vært en maksbegrensning på 100 / 150 kr utbetalt per ANSA-medlem til 
lokale arrangementer. I år kan lokallagene selv velge hvor mye de ønsker å støtte hvert 
ANSA-medlem med, så lenge ingen ANSA-medlemmer får igjen mer penger enn de selv har 
lagt ut.  
 
Dersom lokallag ser at de kommer til å trenge mer penger i løpet av styreåret og kommer til 
å gå i minus på ett kommende arrangement, så kan de søke om Goodwill-støtte. Denne 
støtten kan dekke opp til 20,000 kr per arrangement. Det er sendt ut mal til søknad om 
Goodwill-støtte til alle lokallag. Denne søknaden må sendes inn minimum 28 dager før 
arrangementet til regnskap@ansa.no. 



Kun ANSA-medlemmer kan motta støtte, så ikke-medlemmer må evt. betale kostpris. En 
liten utfordring her har vært at Econa-medlemmer også får gratis ANSA medlemskap, men 
ikke før de har registrert seg hos ANSA med sitt Econa-nummer. Medlemmer som ikke har 
gjort dette kan derfor ikke regnes som ANSA-medlemmer selv om medlemskapet deres blir 
gratis gjennom Econa, og de kan ikke regnes som deltakende medlemmer på arrangement. 
Det samme gjelder ANSA Alumni, som har egne støtteinstanser. 
Støttebeløpet kan heller ikke overskride det som settes på landsmøtet, og du må derfor 
informere om at man bør ta egenandel dersom kostnadene blir høyere enn dette. 
Maksbeløpet for støtte denomineres også i NOK, så du bør også gjøre økonomiansvarlige i 
lokallagene oppmerksomme på kursendringer som kan gjøre pundet vanskelig å forutse. 

7. Arrangementsøkonomi 
Du som økonomiansvarlig må i samråd med arrangementansvarlig sørge for at 
arrangementsutgifter som hotell, konferanserom, frokost og middag holdes innenfor 
budsjett. God kommunikasjon og tidlige budsjettrammer for arrangementskomiteen letter 
dette arbeidet betraktelig. Mitt tips er å tidlig lage budsjett for hvert enkelt arrangement 
(gjerne for alle ila sommerferien), slik at arrangementsansvarlig tidlig får en ide over hvor mye 
som kan brukes på hotell/middag etc. 

Til alle landsstyrets 4 arrangementer kan det innregnes reiserefusjoner til medlemmer for å 
tiltrekke høyere deltakelse. Grensene for disse refusjonene bestemmes av styrets 
arrangementskomité i samråd med ØkAns. Tradisjonelt sett har denne ligget på mellom 200-
400 NOK per medlem. Det er også lurt å sette frist for innsendelse av dokumentasjon på 
reiserefusjon (sammen med reiserefusjonsskjema), selv har jeg operert med 1-2 ukers frist 
slik at man kan bokføre kostnaden og gå videre med resten av oppgavene (for de står ofte i 
kø). Landsstyret på sin side er berettiget refusjon av alle kost, losji og reiseutgifter i 
forbindelse med ANSA arrangementer og møter, men du bør oppfordre landsstyret til å skaffe 
seg Railcard (som ANSA UK også betaler for landsstyret), og bestille ANSA-reiser så tidlig og 
billig som mulig, da styreutgiftsposten ofte blir stor. 

7.1 Egenandel til arrangement 
Når det planlegges arrangementer er det lurt å tidlig få oversikt over det sannsynlig antall 
deltakende medlemmer, slik at egenandelen blir satt deretter for å matche arrangementets 
budsjetterte inntektspost. Mens Web setter opp påmeldingsskjema, er det Økonomiansvarlig 
sitt ansvar å oppdatere fortløpende de påmeldtes innbetalinger, slik at Webansvarlig kan 
sende ut bekreftelses/purre-eposter så fort som mulig. Dette gjøres nå enkelt gjennom vårt 
nye påmeldingssystem CheckIn. Et lite tips er å overbooke arrangementene med alt fra 4-6 
personer, da det ofte blir frafall i siste liten.  

Årets styre har hatt som standard at medlemmer som melder seg av før fristen på 2 uker før 
arrangementet, kan motta refusjon av egenandelen ved innsendelse av RAP-skjema til 
Økonomiansvarlig, men denne praksisen er helt opp til deg. Poenget med en slik frist for 
refusjon er at inntektene for arrangementet blir mer forutsigbare, samtidig som man gir 
medlemmene noe fleksibilitet. Det bør derimot ikke tilstrebes å aktivt reklamere for denne 
praksisen, da man kan risikere å ende opp med flere avmeldinger enn ønsket.  

8. Karrieredagen (KD) 



Det er vanlig praksis å ta deltakeravgift fra bedriftene som holder stands/presentasjoner på 
karrieredagen. Tidligere år har denne avgiften ligget på 5000 - 7000NOK. Da avgiften 
bedriftene vanligvis må betale på utdanningsmesser i Norge ligger på rundt 30-40k, og 
Karrieredagen de siste årene har hatt noe økte kostnader, valgte årets styre å øke 
deltakeravgiften for bedriftene til 10 000 NOK. Det ble også bestemt å gi tilbud om en «gull-
pakke», som ga bedriftene muligheten til å holde et lengre foredrag, dette måtte de betale 
15 000 NOK for. Tilbakemeldingene fra bedriftene var at dette var overkommelig for mange, 
og for noen at man til og med kunne vurdere å ta mer. Det er også mulig å se på muligheten 
for prisdiskriminering for de forskjellige bedriftene. Noen har et mye høyere budsjett for 
rekruttering enn andre. Husk også på tilbud/etterspørsel, det er viktig å tenke på at det er 
langt færre som møter opp på en karrieredag i London enn i Trondheim, så sørg for å fortsatt 
være attraktiv for bedriftene og ikke ut-prise seg for mye. 

9. Faktura 
Så fort bedrifter er meldt på, er det viktig å sende ut faktura så fort som mulig. Fakturamal 
finner du på ANSA-nett. Mange bedrifter har egne opplastingsportaler og krav til hvordan 
fakturaene skal se ut og hva de skal inneholde. Hos Google og Accenture må du for eksempel 
registrere deg, men unngå at de tar feil av ANSA UK og ANSA Sentralt. Dere burde derfor 
streve mot å få spikret alle bedriftene så tidlig som mulig før karrieredagen, slik at du også får 
sendt ut fakturaene i god tid og har frie hender til å jobbe med andre ting. Et annet godt 
argument for å være tidlig ute er at bedriftene fort fyller opp sine rekrutteringsprogram, og 
da være desto mindre villig til å betale for å være med dere. Faktura sendes også ut til gjester 
(ikke-medlemmer) på arrangementene, slik som sjømannspresten og f.eks. deltakere fra 
ANSA-sentralt. Send også disse ut så fort du har mulighet og ved enkelt-kostnaden per 
deltaker. Ikke-medlemmer skal betale for seg fullt og helt og ikke motta subsidier fra ANSA 
UKs budsjett. Fakturaene registreres i regnskapet under «fakturaoversikt»-fanen.   

10. Lykke til! 
Jeg kan skjønne at det kan være overveldende med så mye informasjon nå i starten, men jeg 
kan love deg at du kommer deg raskt inn i det. Jeg skal sørge for å gi deg god opplæring slik 
at dette blir så enkelt som mulig for deg. Hvis du fortsatt har noe du lurer på er det bare å ta 
kontakt med meg. Jeg foretrekker mye heller at du spør en gang for mye, enn en gang for lite. 
Du kommer til å støte på mange utfordringer og spennende situasjoner som vi alle er mer enn 
villige til å hjelpe deg med. Gratulerer og lykke til med vervet som økonomiansvarlig i ANSA 
UK! 

Med vennlig hilsen, 
Ida Seljevoll Skancke 
Økonomiansvarlig ANSA UK 2019-2020 
Epost: idaseljeskanck@hotmail.com 
Tlf NO: +47 97 97 93 01 
 


