Årsmelding for
Norsk forening for gravplasskultur

Innkalling til årsmøte i
Bilde fra Molholt kirkegård
Vedlegg til Kirkegården nr 2-2016
Foto Kjetil Aa

Trondheim 13. juni 2017

ÅRSMØTEINNKALLING
Det blir med dette innkalt til årsmøte i Norsk forening for gravplasskultur tirsdag 13.
juni 2017 kl. 17.30 på Hotell Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127, Trondheim.

Sak 1: Dagsorden
1. Konstituering
a. Opprop
b. Valg av to referenter
c. Valg av to medlemmer som sammen med dirigenten skal underskrive protokollen
d. Vedtak av dagsorden
2. Årsmelding
3. Regnskap
4. Fastsetting av kontingent
5. Budsjettforslag
6. Innkomne saker
7. Valg
8. Fastsettelse av sted for neste årsmøte

Sak 2: Årsmelding fra 1. juli 2016 til 1. juni 2017
Norsk forening for gravplasskultur er en ideell uavhengig forening. Foreningen skal
arbeide for å fremme god gravplasskultur, og bidra til formålstjenlige rammebetingelser for gravplasser og krematorier.
Sekretariatet ligger i Drangedal kommune i Telemark.
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Tillitsvalgte
Styreleder:

Nestleder:

Inghild Hareide Hansen
Gravplassjef i Bergen
Valgperiode 2016-2018

Håvard J. Russnes 		
Kirkeverge i Notodden
Valgperiode 2015-2017

Styremedlemmer:

Tone Hiorth
Torgeir Mathisen
Gravplassansvarlig i Modum Driftsleder i Narvik
Valgperiode 2015-2017
Valgperiode 2016-2018

Per Øyvind Skrede
Gravlundsjef i Stavanger
Valgperiode 2016-2018

Varamedlemmer:

Anne Kristin Irgens
Landskapsarkitekt Bergen
Valgperiode 2016-2017

Grete Dihle
Kirkeverge i Enebakk
Valgperiode 2016-2017

Valgkomité:
Hans Jakob Nes
kirkeverge i Molde
Ingrid Klingberg landskapsarkitekt i Grindaker
Johannes Sørhaug kirkeverge i Porsgrunn
Revisor:
Ernst & Young AS
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Sekretariat og ansatte
Sekretariatet
Sekretariatet holder til i leide kontorlokaler på Neslandsvatn i Drangedal kommune i
Telemark.
Kontorleder Synnøve Haugstad Sira står for den daglige driften av sekretariatet, medlemskontakt inkl. utsending av nyhetsbrev og innkreving av kontingent, fører regnskapet, har ansvar for planlegging og praktisk gjennomføring av kurs og fagdager, ansvar
for foreningens nettsider, og sekretær for styret. Og fra og med 2014 føring av regnskap
mm for Norsk kremasjonsstiftelse.
Kontortid i sekretariatet er mandag - fredag kl. 08.00-15.30.
Rådgiverstillingen
Etter at Bjarne Kjeldsen sluttet 1. juli 2016 sto stillingen vakant inntil Eirik Stople ble
ansatt 1. oktober. Denne stillingen er innleid fra KA i 50 %, med kontor i Kirkens Hus
i Oslo og hjemmekontor.
Stople er sekretær for faglig råd, Gravplassforeningens Krematorienettverk, Standardiseringsutvalget for kister og urner og prosjektet Gravminnesikring, og arbeider i tillegg
med å få i gang et prosjekt med forsking på jord til gravplasser. Han har ansvar for annonsesalg til fagbladet, utstilling på kurs og fagdager, og er foredragsholder på våre kurs
og fagdager. Vår representant i FAGUS. Blir ved behov leid ut på timebasis til sekretariattjenester for Norsk Kremasjonsstiftelse.
Arbeidsmiljøet er bra, med lite sykefravær i perioden.

Synnøve Haugstad Sira, Kontorleder

Eirik Stople, Rådgiver

Foreningens medlemmer
1 Fellesråd / kommuner
2 Selskap, råd og organisasjoner

2017
340
58

2016
342
60

2015
343
64

2014
343
61

2013
352
62

62

70

71

76

72

5

5

3 Personlige
Sokneråd (ut fra 2015)
Livsvarige (utgått kategori)

4

5

6

9

10

Æresmedlemmer

3

2

2

2

2

467

479

486

496

503

På medlemskap 1 og 2 er det anledning til å ha ekstraabonnenter, og i tillegg blir bladet
Kirkegården/Gravplassen sent ut til noen av våre samarbeidsorganisasjoner både i Norge
og i Norden. Til sammen er det ved årsskiftet i alt 1204 adresser på listene.
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Publikasjoner
Tidsskriftet
Fagtidsskriftet Kirkegården er kommet ut med tre nummer i perioden: I september og
november 2016. Fra 2017 har tidsskriftet skiftet navn til Gravplassen, med første utgivelse i april. Redaktør er frilansjournalist Alf Bergin.
Redaksjonsutvalg: Tidl. driftssjef i Asker Arne Eggen, gravplassrådgiver Åse Skrøvset,
samt Synnøve Haugstad Sira og Eirik Stople fra NFG.
Jubileumsbok
I jubileumsåret 2016 ble boka HISTORIEN Landslaget for kirkegårdskultur/Norsk forening for kirkegårdskultur 50 år 1966 - 2016 utgitt. Den ble ført i pennen av Helge Klingberg, med Synnøve Haugstad Sira som bildeansvarlig. Boka ble trykket opp i 1300 eks.
og sendt ut til alle medlemmene med bladet Kirkegården nr. 3-2016.
Faglitteratur
Boka Kirkegården -et levende kulturminne. I tillegg formidler vi salg av bøkene Gravminner gjennom tusen år og Gravplassen -en håndbok av Helge Klingberg.
Heftene Gravferdsloven med forskrifter, Kirkegårdens ABC, Gravminner i Gudbrandsdal,

Årsmøte 2016
Årsmøtet fant sted tirsdag 6. september kl. 17 på Quality Hotel Ambassadeur, Strømsø
Torg 7, Drammen.
Det møtte 52 personer på årsmøtet, 40 av dem hadde stemmerett. Styreleder Inghild
Hareide Hansen var dirigent. Tove Hansen og Synnøve Haugstad Sira ble valgt som
referenter, og Ivar Nygård og Grete Dihle til å underskrive protokollen sammen med
dirigenten.
Det stod 8 saker på dagsorden. Dagsorden ble godkjent uten merknader. Framlagt
årsmelding for andre halvdel av 2015 og første halvdel av 2016 ble godkjent uten
merknader. Regnskap for 2015 ble godkjent uten merknader. Budsjett for 2017 tatt til
etterretning.
Under sak 6 var det to saker fremmet av styret:
1. Orientering om brukerundersøkelse og forslag til endring av navn
Styreleder la fram resultatene av brukerundersøkelsen og begrunnelse for forlaget
om navneendring.
Vedtak: Foreningen endrer navn til Norsk forening for gravplasskultur.
2. Utnevning av æresmedlem
Vedtak: Aud Wefald utnevnes til æresmedlem.
Valg
Valg av styremedlemmer:
Per Øyvind Skrede, gravlundssjef i Stavanger
Torgeir Mathisen, driftsleder for kirkegårdene i Narvik
Begge ble valgt som styremedlemmer for to år.
Valg av varamedlemmer:
Grete Dihle, kirkeverge i Enebakk
Anne Kristin Irgens, landskapsarkitekt, Bergen
Begge ble valgt som varamedlemmer for ett år.
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Valg av ny valgkomite:
Hans Jakob Nes, kirkeverge, Molde (leder)
Ingrid Klingberg, landskapsarkitekt, Oslo
Johannes Sørhaug, kirkeverge, Porsgrunn

Styrets arbeid
Det er avholdt fire styremøter i perioden, to i andre halvdel av 2016 og to i første
halvår av 2017. I tillegg var det i oktober et AU-møte i sekrariatet, med formål å gi
nytilsatte Eirik Stople en intensiv innføring i foreningens arbeid og rutiner.
Det er behandlet i alt 45 saker. Hovedsakene har vært:
Rådgiverstilling: Stillingen ble utlyst som en 50 %-stilling i KA og 50 %-stilling i
NFG. Det kom inn ni søkerne til stillingen. Intervju av søkerne ble gjort av KA og
NFG i felleskap. Etter en felles avgjørelse ble så Eirik Stople tilsatt i stillingen med tiltredelse 1.10.2016. Det er utarbeidet en ny stillingsinstruks og samarbeidsavtalen med
KA er revidert.
Faglig råd for gravferd: NFGs faglige råd er slått sammen med Gravferdsrådet til
Faglig råd for gravferd. Det er gjort et grunnleggende forberedelser for det nye rådets
arbeid. NFG ivaretar sekretærfunksjonen. Se egen sak.
Prosjekter: Arbeid med prosjektene Gravminnesikring, Forskning på grunnforhold på
gravplasser, og Godkjenningsordning for kister og urner. Se egen sak.
Kurs og fagdager: Tilrettelegging av årets kurs og fagdager. Se egen sak.
Regnskap og budsjett: Se egen årsmøtesak.
Fagtidsskriftet: Navneendring fra Kirkegården til Gravplassen, og oppdatering av
design. Gjennomgang av drift og økonomi, samt utnevning av ny person i redaksjonsutvalget. Se også under saken ”publikasjoner”.
Foreningens 50-års jubileum: Utnevning av æresmedlem, ekstra opplegg under jubileumsmiddagen med invitasjon av tidligere styreledere og representanter for samarbeidsorganisasjoner.
Utgivelse av jubileumsskrift: Omfang, innhold og bidragsytrere
Årsmøte: Årsmelding og praktisk gjennomføring av årsmøtet. Se egen sak.
Krematorienettverk: Behandling av innspill fra nettverket. Oppnevning av nye medlemmer. Se egen sak.
Kongens fortjenestemedalje: Søknad om Kongens fortjenstmedalje for Helge Klingberg. Se egen sak.
Innføring av ny pris: Kriterier, jurymedlemmer og premie. Se årsmøtesak 6,1.
FAGUS: Se egen sak.
Nordisk samarbeid: Planlegging og gjennomføring av den neste kongressen i København i 2017, samt en gravminnekonkurranse som skal arrangeres samtidig. Hefte om
nordisk gravplasstruktur. Se egen sak.
Drøftingsaker:
I tillegg har styret drøftet flere faglige tema: Innspill til stortinget om arbeidet med en
helthetlig tros- og livssynspolitikk, veileder urnetransport, gjenbruk av gravminner og
flytting av gravlagt.
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Faglig råd for gravferd
Gravferdsrådet og NFGs faglige råd er nå slått sammen til Faglig råd for gravferd. I det
nye rådet har følgende representert: NFG (leder og sekretær), Gravplassrådgiveren, Fagforbundet, Delta, KA, Virke gravferd, Norsk bergindustri, Den norske presteforening,
Kirkerådet, Norges kirkevergelag og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn.
Det første møtet ble avholdt 21. februar 2017. Der ble det enighet om et mandat
for rådet, der innledningen lyder: ”Faglig råd for gravfred skal være en ressursgruppe
for gravferd og en relevant arena for alle organisasjonen som deltar i rådet.” Les hele
mandatet her. Det tas sikte på å møtes to ganger i året. Medlemmene av rådet fremmer
saker av praktisk og prinsipiell karakter for drøfting.

Krematorienettverket
Krematorienettverket skal fokusere på saker som gjelder kremasjon. Det innbefatter bl.a.
å fremme saker til styret, og stå som faglig ansvarlig for fagdager, kurs og andre faglige
samlinger for krematorieansatte, saksbehandlere, daglige ledere/kirkeverger, og andre som
fatter beslutninger knyttet til urnegraver og kremasjonsvirksomhet.
Nettverket assisterer også gravplassrådgiveren i utarbeiding av spørsmål til skjemaet for
innsamling av den årlige kremasjonsstatistikken.
Medlemmer: Ola Asp (leder), Vestfold krematorium, Anne-Margrethe Brøndelsbo, Oslo,
Per Øyvind Skrede, Stavanger og Knut Ivar Paulsen, Trondheim.
Fra og med 2017 går Paulsen ut og Marianne Bratsveen, Gjøvik, inn som ny representant. Rådgiver i NFG Eirik Stople er sekretær for nettverket.
Det er avholdt tre møter samt fagdager for krematorier i perioden.

Løpende prosjekter
Gravminnesikring
Prosjektet er et samarbeid mellom Institutt for Landskapsplanlegging ved Norges
miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU), KA , Gravplassrådgiver Åse Skrøvset
og NFG. Som en del av prosjektet kartlegger gravplassrådgiveren status for sikring av
gravminner på norske gravplasser, og NMBU har etablert et forsøksfelt hvor ulike fundamenter og sikringsopplegg blir vurdert. Det blir gjort vitenskapelige undersøkelser
om hvordan de fysiske forholdene ute påvirker stabiliteten til gravminnene. Erfaringene
fra prosjektet kan gi grunnlag for endring av Gravferdsforskriften § 24.
Forskning på grunnforhold på gravplasser
I desember 2014 fikk NMBU kr 75.000 av kulturdepartementet til utvikling av prosjektet ”Egnet jord til kistegraver”. Foreningen ble da, sammen med FAGUS, gravplassrådgiveren og Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO), invitert til å bidra i dette
arbeidet. Ved hjelp av de bevilgede midlene beskrev en et større forskningsprosjekt om
egnet jord for gravlegging, og hvilke faktorer som fremmer god omdanning. Søknad
om bevilgning ble sendt til Forskningsrådet. Dessverre ble søknaden avslått. Det ble
ikke arbeidet videre med saken i 2016. KA arbeider nå i samarbeid med NIBIO,
NMBU og Gravplassrådgiveren om å få etablert et prosjekt om egnet jord til kister som
i det alt vesentlige er tenkt brukerfinansiert.
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Godkjenningsordning for kister og urner
NFG har i samarbeide med Virke Gravferd og aktørene i bransjen etablert et standardiseringsutvalg for kister og urner (SKU) for å utvikle en bransjegodkjenningsordning for
kister og urner som selges i Norge, etter svensk modell. Gravplassrådgiver Åse Skrøvset
er utvalgets leder ved oppstarten, og NFG v/Eirik Stople er sekretær. De øvrige deltakerne i utvalget representerer gravplassforvaltningene, krematoriene, Virke gravferd,
Trostrud Freno AS, SIBI AS og Fonus AS.

FAGUS
Gravplassforeningen er en av seks medlemsorganisasjoner FAGUS - Faglig utviklingssenter for grøntanleggssektoren. I tillegg til en rådgivningstjeneste arrangerer de kurs og
konferanser, samt har spalten ”Fra FAGUS spørsmålsbank” i Kirkegården/Gravplassen.
Rådgiver i NFG er representant i FAGUS fagråd, og Ingrid Marie Eidsten fra Sandefjord er vår representant i styret. Inghild Hareide Hansen og Tone Hiorth møter på
årsmøtet.

Nordisk samarbeid
Det nordiske samarbeidet foregår i samarbeidsorganisasjon Nordisk forbund for
kirkegårder og krematorier (NFKK), der vi er representert ved styreleder med nestleder.
som vara. Organisasjonen har bl.a. ansvar for planlegging av en nordisk kongress hvert
4. år.
I 2017 skal kongressen være i København. NFG har bidratt med å skaffe foredragsholdere, og det er laget en brosjyre om gravplassforvaltningene i de Nordiske land.

Fagdager 2016
I 2016 ble foreningen 50 år, og fagdager og årsmøte ble lagt til det stedet der det første
årsmøtet ble holdt: Drammen. Det var til sammen 186 personer som deltok på hotell
Ambassadeur, og det er ny rekord.
Onsdag 7. september var det festmiddag, der alle tidligere ledere samt lederne av våre
samarbeidsorganisasjoner var invitert. Der ble også det vårt nye æresmedlem Aud
Wefald hedret, og hun holdt en interessant takketale om foreningens arbeid gjennom
årene, og etterlyste et sterkere samfunnsengasjement om gravplassene rolle i samfunnet.
Frøydis Grorud og trioen «Vintermåne» gledet oss med vakker musikk. Håvard Russnes
var konfransier.
Tema: 50 år i sorg og glede”, der temaet var delt i tre bolker: fortid - nåtid - framtid.
Foredrag:
• Gravskikkenes utvikling i Norge v/førstekons. Audun Kjus, Norsk Folkemuseum
• Gravarealets utforming, fra slutten av 1700-tallet og fram til i dag v/l.ark. Rannveig
Sødergaard Holm
• Gravminnenes utvikling v/tidligere kirkegårdskonsulent Helge Klingberg
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• Trær som kulturminner v/Maybritt Håbjørg, Riksantikvaren
• Tilrettelegging for nye gravskikker v/Anne-Margrethe Brøndelsbo, Anne-Gurin Garvik og Johnny Lindberg, alle fra Gravferdsetaten i Oslo
• Trær på gravplassene, praktiske utfordringer med trepleie i hverdagen v/Per Øyvind
Skrede, Gravlundssjef i Stavanger
• Historien om Norsk forening for kirkegårdskultur v/tidligere kirkegårdskonsulent og
konsulent i foreningen Helge Klingberg
• Norsk forening for kirkegårdskultur i framtida v/styreleder Inghild Hareide Hansen
• Fra det kollektive til det individuelle -Rådgivningsplikt og vanskelig møter v/driftssjef Ingemar Petersson, Malmø
• Tjenestedesign, en prosess for å levere bedre tjenester v/Anna Tokle Amundsen, KSKonsulent as
• Hvordan bevare motet i et krevende arbeid v/Per Arne Dahl, biskop i Tunsberg
Befaring til Åssiden, Bragernes og Strømsø kirkegårder, samt krematoriet.

Kurs og arrangement
Kurs i administrasjon av gravplasser

30. oktober - 5. november 2016 på Sjømannskirkens anlegg El Campanario i Spania.
30 kursdeltakere (fullt kurs).
Tema:
Gravplassenes plass i forvaltningen * Rammene for virksomheten – regelverk og økonomi * Saksbehandlingsrutiner hos gravplassforvaltningen * Grav og arealbehov * Kommuneplan og reguleringsplan, gravplassplan * Universell utforming * Endring av gravplass/oppdatering av kartverk * Gravferdrutiner og begravelsesbyråenes plass * Etikk *
Grav og feste av grav * Gravregister *Gravminner * Krigsgraver * Gravstellavtaler, salg
av gravminner, eksterne tjenesteleverandører på gravplass * Driftsplan, ressursbehov og
personalbehandling * Gravferdsforvaltningen som livssynsåpen forvaltning * Døden i
Spania * Kistegravferd og urnenedsettelser * Rutiner ved mottak av urner og kister fra
utlandet * Bevaringsarbeid på gravplass * Befaringer til gravplasser og krematorium.

Fagdager for krematorier

1. og 2. desember 2016 med totalt 76 deltakere, noe som er ny rekord.
Tema:
• Krematoriedrift i vår tid og framtidsscenario v/direktør Frank Grimstad, KA
• Miljøfyrtårn -Litt om krav, sertifisering og gevinst v/Brit Gulbjørnrud, Gravferdseten i Oslo
• Alfaset krematorium og Alfaset gravlund -Omvising på Alfaset gravlund og kapell,
med fokus på miljøfyrtårnsertifisering i praksis
• Nordisk samarbeid v/Jan Olov Andersson, VD SKKF
• Dagens teknologi Fem leverandører presenterer krematorieteknisk utstyr: GEM
Matthews, Crematec, Mitab, DFW, IFZW
• Informasjon ut -Hvordan informere brukerne av våre tjenester v/Per Øyvind Skrede,
gravplassjef i Stavanger
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• Askespredning Nye rutiner for fylkesmennene og krematoriene v/Ola Asp, daglig
leder ved Vestfold krematorium
• Urner og urnenedsettelser -Verdighet og respekt v/Anne Gurin Garvik, seksjonsleder
i Gravferdsetaten i Oslo
• Kremasjon nordpå - Om å bygge nytt v/kirkeverge i Tromsø Nils Opsahl
• Saksbehandling -Hva skal saksbehandles? v/Ane Marthe Wøien/Åse Skrøvset

Utdeling av Kongens fortjenstmedalje

NFG søkte om Kongens fortjenstmedalje til tidligere kirkegårdskonsulent Helge Klingberg ”for fremragende innsats for gravferdssektoren i Norge ved at han i sitt mangeårige
virke har søkt å fremme gravplasskulturen i Norge, til det beste for samfunnet.” Søknaden var støttet av KA, NLA og Norges kirkevergelag.
Søknaden ble innvilget 16. september 2016.
Medaljen ble overrakt 28. november av ordfører i
Stokke kommune, Erlend Larsen, under en tilstelning
i Arenahuset i Stokke med familie, venner og tidligere
kollegaer innenfor gravferdssektoren til stede.
I samarbeid med Klingbergs familie lyktes vi å holde
tildelingen hemmelig, og den kom dermed som en
overranskelse på både Klinberg og hans kone.
Det var hilsninger til medaljøren fra både representanter fra fagmiljøet og familien.
Seremonien ble ledet av styreleder i NFG Inghild Hareide Hansen.

Kurs i praktisk gravplassdrift

24. - 27. april 2017 i Stavanger med med 30 kursdeltakere (fullt kurs).
Kurset er en grunnopplæring i gravplassdrift, og en del av Gravplasskolen.
Tema:
Gravplassens ulike elementer og funksjoner * Sektorens oppbygging og ansvarsfordeling
* Innføring i lover og regler, med praktiske eksempler * Grunnleggende om omregulering, kart * Grunnforhold og drenering * Gravregister, arkivering, gode rutiner * Etikk
og verdighet * Seremonielle og praktiske forhold knyttet til gravferd og urnenedsettelse
* Gravferdsrutiner i ulike religioner * Praktisk tilrettelegging for urne- og kistegravlegging * Grøntanlegget * Feste av grav, gravminner, gravstellsavtaler * Håndtering av
gravminner – graveiers og forvalters ansvar * Grunnleggende om kulturminneforvaltning og vern * Nye gravferdsformer/trender i gravferdsforvaltningen * Befaring til
gravplasser og krematorium
Foredragsholdere:
Gravplassrådgiver Åse Skrøvset, rådgiver Eirik Stople, NFG, gartner Eva Marie Larsen,
Bærum.
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Regnskap
Styrets forslag til regnskap for 2016, til godkjenning:
Regn. 2016

Budsj. 2016

Regn. 2015

907 909
219 940
1 137 110
1 110 256
0
76 895
3 452 110

900 000
250 000
670 000
850 000
50 000
75 000
2 795 000

882 644
224 590
788 185
1 093 082
0
48 497
3 036 998

486 062

480 000

428 253

Fagdager, årsmøte
Kurs
Styreutgifter
Kontor, administrasjon
Nordisk samarbeide
Lønnsutgifter

857 463
891 232
88 164
127 861
10 308
512 246

570 000
685 000
40 000
140 000
20 000
510 000

603 210
928 635
42 987
114 984
18 943
494 464

Rådgiver

443 991

480 000

477 230

Prosjekt

19 572

25 000

5 403

Andre kostnader

34 470

30 000

29 114

-160 327

-160 000

-143 056

3 311 042

2 820 000

3 000 164

141 068

-25 000

36 834

19 849

25 000

22 687

160 917

0

59 521

Inntekter
Kontingenter
Salg publikasjonar og annonser
Fagdager, årsmøte
Kurs
Tilskudd
Andre inntekter
Sum driftsinntekter
Utgifter
Publikasjoner

Mva-refusjon
Sum driftsutgifter
Driftsresultat
Renteinntekter
Resultat

Prosjekt Gravminnesikring
Tilskudd fra Kulturdepartementet
		

0

			

Revisors beretning kan leses her
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150 000
Midlene anvendt i 2017

2016

2015

Bankinnskudd

1 574 811

1 296 081

Utestående
Sum omløpsmidler
Egenkapital:
Egenkapital pr. 1.1.
Årets resultat
Egenkapital pr 31.12.
Gjeld:
Skyldig skatt, avgifter, lønn
Forskudd tilskudd sikring gravm.
Annen kortsiktig gjeld
Sum gjeld

205 826
1 780 636

135 434
1 431 516

876 509
160 917
1 037 426

816 988
59 521
876 509

92 128
150 000
501 083
743 211

92 916
150 000
312 091
555 007

Sum egenkapital og gjeld

1 780 636

1 431 516

BALANSE
Omløpsmidler:

Utgifter 2016

Inntekter 2016

Kurs- og
studiearr.
26 %

Kontingenter
26 %

Publikasjoner
14 %

Kurs- og studiearr.
32 %

Lønnsutgifter
15 %

Salg publik.,
annonser
6%

Fagdager, årsmøte
33 %

Andre inntekter
2%
Renteinntekter
1%

Fagdager,
årsmøte
25 %

Annet
1%

Rådgiver
13 %

Prosjekt Nordisk
0%
0%

Kommentarer til regnskapet
Regnskapet for 2016 er gjort opp med et overskudd på kr. 160 917.
Inntekter:
God deltakelse på kurs og fagdager ga et overskudd på kr. 498 671.
Kontingenten ble satt opp med 4 % i 2016, og nivået på inntekten er derfor opprettholdt selv om antall medlemmer er gått litt ned.
Annonsesalget er inkludert gratulasjonsannonser i forbindelse med 50-årsjubileumet.
Under andre inntekter er det tatt med sekretariattjenester for Norsk Kremasjonsstiftelse på kr. 71.572. Ingen tilskudd mottatt i året. Tilskuddet mottatt i 2015 til prosjekt
gravminnesikring er disponert i 2017.
Utgifter:
Utgiftene til trykksaker er inkludert fagblad og årsmelding, samt til jubileumsboka med
kr. 53 000. I tillegg ble redaktør godtgjort for å ta ansvar for annonsene i blad nr. 3.
Rådgiverstillingen sto vakant i to månder, og utgiftene er dermed litt lavere enn i fjor.

12

Styret
2%

Kontor
4%

Summen her inkluderer kun lønns- og kontorutgifter, møteutgifter er ført på de enktelte prosjektene.
7 % av totale lønnskostnader er som vanlig ført på kontorutgifter for å dekke renhold.
Styret: 2016 var året for langtidsplanlegging, og det ble avholdt fem styremøter, mot
vanlig fire. Ett av dem et to-dagers møte i Drammen, og ett var lagt til Trondheim. I
tillegg møter i Oslo for leder og nestleder i samband med tilsetting av ny rådgiver, og
etter ansettelsen et møte i sekretariatet med leder, nestleder og ansatte.
Prosjekter: Møter i Krematorienettverket, Fagus, stand på teknisk messe, og utdeling av
kongens fortjenestemedalje.
Nordiske utgifter er ett møte i samarbeidsforeningen NFKK, samt oversettelse av et
hefte i forbindelse med nordisk kongress i København i september 2017.
Under annen kostnad er revisjon og tilskudd på kr. 10 000 til et Helge Klingbergs bokprosjekt ”Gravplassen -en håndbok” ført, samt gebyrer.
Balanse:
Kortsiktige fordringer er i hovedsak sekretariattjenester for Norsk Kremasjonsstiftelse.
Kortsiktig gjeld er i hovedsak årsfaktura for rådgiverstillingen, trykking av Kirkegården
nr. 4, og ett gjenstående honorar fra fagdagene i Drammen. Og siden tilskuddet på kr.
150 000 til sikring av gravminner ikke er brukt, er det skilt ut i egen kolonne.
Styret erklærer at vilkåret for fortsatt drift er tilstede.

Sak 4: Fastsetting av kontingent
Styret anbefaler 3 % økning av kontingenten for 2018, grunnet generell lønns- og prisstigning. lønns- og prisstigning.ww

Sak 5: Budsjettforslag
Styrets forslag til budsjett for 2018, basert på tradisjonell drift:
Inntekter
Kontingenter
Salg publikasjonar, annonser
Fagdager, årsmøte
Kurs
Tilskudd
Andre inntekter
Renteinntekter

950 000
320 000
800 000
1 000 000
0
80 000
20 000

Sum

3 170 000 Sum
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Utgifter
Publikasjoner
Fagdager, årsmøte
Kurs
Styreutgifter
Nordisk samarbeide
Prosjekter/utvalg
Kontor, administrasjon
Lønnsutgifter
Rådgiver 50% stilling
Andre kostnader
mva-refusjon

475 000
650 000
800 000
50 000
10 000
30 000
130 000
530 000
635 000
30 000
-170 000
3 170 000

Sak 6: Innkomne saker
Styret fremmer disse sakene:
1) Opprettelse av ny pris
Det foreslås at foreningen oppretter en årlig pris. Det tenkes da forskjellige tema hvert år, f.eks.
beste nettsider/utvidelse/nyanlegg/grøntanlegg, mm. Første utdeling på fagdagene i 2018, da
med temaet «Beste nettsider om gravplassforvaltning»
Kriterier og jurymedlemmer oppnevnes for hver utdeling.
Mer informasjon om den foreslåtte prisen her
2) Oppdatering av vedtektene
På årsmøtet i fjor ble det vedtatt nytt navn på foreningen. Vedtektene legges derfor fram for
årsmøtet for inkorporering av navnet i vedtektene.
Forslag til nye vedtekter her
3) Hvem skal ha ansvaret for gravplassforvaltningen i Norge?
Og skal NFG ha en mening om det? Saksframstilling
Ingen saker er kommet inn fra medlemmene.

Sak 7: Valg
Valgkomitèens forslag:
To styremedlemmer for to år 		
1. Håvard J. Russnes (gjenvalg)
2. Grete Dihle (opp fra 1. vara)
To varamedlemmer for ett år
1 vara: Anne Kristin Irgens, landskapsarkitekt i Norconsult, Bergen
2 vara: Per Einar Ellinggard, Eide Stein
Styrets forslag til valgkomite for 2018:
Hans Jakob Nes, kirkeverge i Molde
Johannes Sørhaug, kirkeverge i Porsgrunn
Tone Hiorth, kommunegartner og gravplassansvarlig i Modum kommune
Presentasjon av kandidatene

Sak 8: Fastsetting av sted for neste årsmøte
Forslag til sted for årsmøtet 2018 legges fram på årsmøtet.
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