Noter regnskap og budsjett 2019 Vestfold Senterparti
Det gjøres oppmerksomt på at Vestfold fylkeskommune har vedtak på at de politiske fylkespartier
skal føre avskilte regnskap for fylkeslaget og for fylkestingsgruppa.
Note 1
Utførte tjenester
Det er fakturert kr 96.000 til Vestfold Senterparti si fylkestingsgruppe og kr 10.000 til Vestfold
Senterungdom for tjenester utført fra og ved fylkeskontoret.
Note 2
Kontingent
Det er budsjettert med økt medlemstall. Årets kontingent er satt lavere og vil fra i år være kr 440,for Sp-medlem, kr 160,- for husstandsmedlem og kr 120,- for senterungdom (under 30 år).
Note 3
Valgkampbidrag/gaver
Fylkeskontoret beregnes å gjøre jobb / hjelpe til også i lokalvalgkampen. Valgkampbidrag fra lokallag
er foreslått av fylkesstyret satt til kr 20.000 totalt fordelt på de seks laga. Det er 10.000 mindre enn
ved stortingsvalget for to år siden, da en kommunevalgkamp vil være mer kostbart for lokallaget.
Note 4
Refusjon kontorhold
Senterpartiet sentralt gir oss 40 % refusjon på leie av lokaler og strøm, da regnskapsfører for alle
fylkeslag i Senterpartiet, Arne Limkjær, har kontorplass i våre lokaler på Nøtterøy
Note 5
Studiestøtte
Dette er timer Vestfold Senterparti har fått utbetalt fra studieforbundet for sine innsendte
studietimer for 2018.
Note 6
Støtte organisasjonsutvikling
Fylkeslaget har fått innvilget søknad på støtte fra Sp hovedorganisasjon for ekstra kostnader påløpt i
prosessen fylkessammenslåing. Vestfold og Telemark Sp søkte sammen, fikk innvilget kr 80.000, fordelt på laga. Det vil bli regnskapsført med kr 20.000, - regnskapsåret 2018 og med kr 20.000, regnskapsåret 2019.
Note 7
Valgkamp
Det totale valgkampbudsjett for år 2019 er satt av i budsjett på kr 250.000, og siden det er
fylkestings- og kommunevalgår er kr 200.000 satt opp i budsjettet til Vestfold Sp fylkestingsgruppe,
og kr 50.000 satt opp i budsjetter til Vestfold Sp fylkeslag.
Note 8
Senterkvinnene
Lise-Marie Sommerstad deltok på Senterkvinnenes landssamling 2018 på vegne av Vestfold Sp.
Note 9
Lønn
Lønnsposten dekker 20 % av lønnskostnadene til fylkessekretær som er ansatt i Senterpartiets
hovedorganisasjon.
Note 10
Honorarer
Følgende honorarer ble vedtatt på fylkesårsmøtet i fjor:
Fylkesleder:
Kr 25.000, 1. nestleder: Kr 2.500, 2. nestleder: Kr 2.500.
Note 11
Reiseutgifter
Posten dekker kjøreutgifter til fylkessekretær: kurs i Oslo, medarbeidersamlinger, landsstyremøter,
møter i valgkamputvalget i Telemark og Vestfold, nominasjonskomitemøter i Telemark,
lokallagsbesøk, rundturer med besøk fra Stortinget med mer.

