
 

Bilag 2 
Halvårsregnskab for Artsrådet 2012: Januar - August 

        

Rammetilskud i trækpulje    kr.    222.000,00  

      

Timer til varetagelse af drifstopgaver  

Varetagelse af kasseropgaver 
16 timer pr. måned i 10 
måneder á ca. 135 kr. 

 kr.       
21.600,00    

Varetagelse af sekretæropgaver, 
referantopgaver mv.  

16 timer pr. måned i 10 
måneder á ca. 135 kr. 

 kr.       
21.600,00    

Drift og koordinering af kampagner, 
design af plaktater mv. 

16 timer pr. måned i 10 
måneder á ca. 135 kr. 

 kr.       
21.600,00    

Varetagelse af kommunikation, 
herunder drift af hjemmeside 

16 timer pr. måned i 10 
måneder á ca. 135 kr. 

 kr.       
21.600,00    

Koordinering og forberedelse af 
møder og workshops 

16 timer pr. måned i 10 
måneder á ca. 135 kr. 

 kr.       
21.600,00    

Opstart, vejledning, servicering og 
udvikling af fagråd 

16 timer pr. måned i 10 
måneder á ca. 135 kr. 

 kr.       
21.600,00    

Udarbejdelse af høringssvar, 
politikpairer  mv. 

16 timer pr. måned i 10 
måneder á ca. 135 kr. 

 kr.       
21.600,00    

      

Timer til varetagelse af driftopgaver 1120 timer á 135 kr. 
 kr.    
151.200,00    

Loft for udbetaling af timer    kr.    155.000,00  

      

Lønudgifter t.o.m. august, 2012    kr.    -88.811,34  

Resterende til løn     kr.      66.188,66  

      

Rejseudgifter       

Rejser til og fra Emdrup: 4 rejser for 5 personer tur/retur á 500 kr.  kr.      10.000,00  

Rejser i Århus og omegn, herunder Moesgaard  kr.            500,00  

      

1 klippekort    kr.          -120,00  

Dækning af rejseudgifter for oplægsholder til seminar d. 26. april  kr.          -567,00  

      

Rejseudgifter i alt    kr.          -687,00  

Rejseudgifter resterende    kr.        9.813,00  
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Udgifter til lokale        
Kontorartikler og vedligeholdelse af 
lokale    kr.        2.000,00  

      

Indkøb af kaffemaskine     kr.          -159,96  

      
Lokaleudgifter resterende, september 

2012    kr.        1.840,04  

      

Aktiviteter 

Seminarer og sociale arrangementer for studenterpolitisk aktive  kr.      17.000,00  

      

Forplejning til Studienævns- og UFU seminar d. 26. april - pizza mm.  kr.          -606,20  

      

Seminarer og sociale arrangementer resterende, september 2012  kr.      16.393,80  

      

Kampagner og kommunikation      kr.      15.000,00  

      

Akademisk forår:     

Kaffe i kantiner (Nobel, Tåsingegade og Kasernen)  kr.       -1.536,00  

Udstyr til boder (kopper, slik osv.)    kr.          -395,84  

Premie til facebook-konkurrence   kr.          -113,34  

Kampagnemateriale (Badges, T-shirts, postkort, flyers og plakater)  kr.       -5.509,43  

Forplejning til aktivister    kr.          -567,00  

     

Kampagner og kommunikation i alt     kr.       -8.121,61  

Kampagner og kommunikation resterende,september 2012  kr.        6.878,39  

      

Artsrådsmøder 

6 møder a 2500,-    kr.      15.000,00  

      
Pizza og sandwich til Artsrådsmøder    kr.       -3.842,00  

Øvrig forplejning til Artsrådsmøder    kr.       -1.608,07  

      

Artsrådsmøder i alt    kr.       -5.450,07  

Artsrådsmøder restrerende, september 2012  kr.        9.549,93  

      

AU-valget 2012: 

Valgboder, merchandise og forplejning 
af frivillige    kr.        7.000,00  
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Diverse       

Diverse    kr.            500,00  

      
Gave til Studenterrådet i anledning af 
80 års jubilæum    kr.          -339,60  

      

Diverse, resterende september 2012    kr.            160,40  

      

Foreløbige resultater 2012 t.o.m. august  

Udgifter i alt, ekslusiv løn    kr.    -15.364,44  

Udgifter i alt, ekslusiv løn, resterende    kr.      51.635,56  

      

Udgifter  i alt, inkl. løn:    kr.  -104.175,78  

      

Resterende,september 2012    kr.    117.824,22  

        

 


