Veiledning: Innsending av årsrapport til Ung i Kor – frist 1.mars
Ung i Kor sine medlemskor må levere inn en enkel årsrapport hvert år. Rapporten danner grunnlag
for den støtten dere får fra oss (frifond og momskompensasjon). Rapporten leveres på
nobu.ensembler.no Hvis du har problemer med å logge deg inn eller andre spørsmål ta kontakt med
Ung i Kor på vest@ungikor.com, 47267293 eller 22005640. Frist for innsending av rapport er
1.mars.
Første trinn – oppdatere informasjon
Før du begynner innsending av årsrapporten må du oppdatere all informasjon om koret, korets
medlemmer, korets styre og dirigent/instruktør. Informasjonen skal være korrekte for korets
medlemmer høstsemesteret foregående år. For eksempel: Rapporten for 2014 leveres innen 1.mars
2015. Rapporten skal da inneholde korrekt informasjon over korets medlemmer for høstsemesteret
2014. Se over all informasjon og rett opp i eventuelle feil/endringer.
Viktig! Et medlem må ha betalt kontingent på minimum 50 kroner til sitt eget kor for å bli regnet
som et tellende medlem. Antall tellende medlemmer danner grunnlag for hvor mye frifond-støtte
koret får fra Ung i Kor. Du må registrere kontingenten to steder. Først må du «opprette kontingent»
for rapportåret på korets hovedside (registrer normalkontingent, ikke ta hensyn til
søskenmoderasjon el.). Deretter må du registrere faktisk innbetalt kontingent i rapportåret på hvert
enkelt medlem.
Andre trinn – Sende inn årsrapport
Når all informasjon om koret er oppdatert er du klar til å sende inn årsrapport. Klikk på
«årsrapporter» (grønn pil) i toppmenyen. Deretter klikker du på «send inn» (ny grønn pil). Videre:








Se over at antall medlemmer stemmer. Husk at tellende medlemmer i de fleste tilfeller skal
være nesten like mange som antall medlemmer totalt. Tellende medlem = medlem under 26
år som har betalt kontingent til koret på minimum 50 kroner i rapportåret.
Fylle ut om dere mottok frifondmidler i rapportåret (dette ser dere på avregningen dere
mottok i september/oktober fra Ung i Kor) og hvis ja: Om pengene ble brukt til lokale
kulturaktiviteter for barn og unge. Videre registrerer dere også om dere søker frifond for
inneværende år, noe vi regner med at alle gjør som ikke mottar frifond gjennom andre
kanaler.
Svare på når siste årsmøte ble holdt. Årsmøte må holdes minst hvert annet år.
Fylle ut totale driftskostnader for rapportåret. Her skal dere summere alle driftskostnadene
for rapportåret og fylle inn beløpet. (Dette tallet behøver ikke å være styre- eller
årsmøtebehandlet). Korene i Oslo må sende inn revidert regnskap til Ung i Kor - Oslo hvor
støtten fra kommunen er spesifisert. Lurer du på noe angående det siste, kontakt
oslo@ungikor.com
Svare på om dere er registrert i frivillighetsregisteret i Brønnøysund. Ung i Kor anbefaler
alle korene å registrere seg. Dette vil etter hvert bli et krav.

Klikk til slutt på «send inn årsrapport»
Tredje trinn – bekrefte årsrapport
Nå er årsrapporten registrert. Sjekk at informasjonen som kommer opp er riktig og bekreft
årsrapporten. Dette er det bare styreleder som kan gjøre. Hvis andre enn styreleder har levert
rapporten må derfor styreleder logge seg inn med sin egen mailadresse og bekrefte den.
Hvis dere oppdager noe som er feil går dere inn og retter feilen og sender inn rapporten på nytt.
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