
Søknad om tilskudd for driftsåret 2020 - ref.nr. 5218722

Dette er nettskjemaet til søknad om tilskudd av Velferdstinget for 2020.

Budsjett og regnskap må være lastet opp i Excel-filer eller tilsvarende regnearkfiler. 

Ta kontakt med administrasjonsleder Sarah Sørensen på s.sorensen@studentvelferd.no, for spørsmål om utfylling av skjemaet.

Skjemaet er åpent til mandag 9. september 2019 kl. 23:59

Informasjon om organisasjonen

Kontaktinformasjon

Regnskapsfører og revisor

Ved bruk av regnskapsfører og revisor må dere legge ved relevante rapporter fra disse.

Søknad

Egenkapital

Velferdstinget har mulighet for å ta spesielt hensyn til en høy egenkapital over tid. Derfor skal det redegjøres for utviklingen av egenkapitalen de
tre siste årene.

Levert den 9. september 2019 23:54

Organisasjonens navn: *

Studentavisen Inside AS

Organisasjonens adresse: *

Nydalsveien 37, 0484, Oslo

Organisasjonsnummer: 

990 691 843

Kontaktperson: *

Alex Schulz Phuljung

Samlerapport fra regnskapsfører 

Ikke besvart

Revisors beretning 

Revisorberetning.pdf (1951288 bytes)

Søknadsbeløp: *

310000

Redegjørelse for søknad: *
Gi en kortfattet redegjørelse for søknadsbeløp, som inneholder de mest relevante tingene.

-Omstrukturering
-Sosiale aktiviteter
-Honorarer

Redegjørelse for søknad (vedlegg) *
En mer omfattende redegjørelse lastes opp som et vedlegg til søknaden.

Inside - Velferdstinget (1).pdf (252981 bytes)

https://nettskjema.uio.no/user/submission/download-attachment.html?id=95864
https://nettskjema.uio.no/user/submission/download-attachment.html?id=95863


Budsjett og regnskap

Følgende skal som minimum legges ved søknaden; endelig regnskap fra forrige år, budsjett for inneværende år og tre år frem. Det skal alltid
legges ved notater til budsjett og regnskap, med forklarende tekst til hver av hovedpostene og de tingene som ikke fremgår åpenlyst fra tallene. Gi
forklaringer til evt. avvik og store endringer i postene i budsjett og regnskap

Øvrige vedlegg

Redegjørelse for utvikling i egenkapital: *

Fra stiftelsen i 1966, frem til 2016, var studentavisen Inside en papiravis, men siden årsskiftet 2016/2017 har Studentavisen Inside
nærmest utelukkende vært digital. Det ble den gang, i 2016, vedtatt at papiravisen til Inside skulle legges ned. En etterfølgelse av
turbulente perioder som følge av dårlig kontinuitet og rekruttering, ledet til at redaksjonen la opp sitt arbeid. I perioden 2017-2019 har de
blitt jobbet med å sørge for kontinuerlig og stabil vekst i avisen. Uten de tidligere annonseinntektene, har Inside gjennom de siste årene
måtte bruke mye av sin likviditet på å holde avisen gående. Dette er grunnen til den store variasjonen mellom 2017 og 2018.

Egenkapital 2018 *

543 127

Egenkapital 2017 *

757 586

Egenkapital 2016 *

674 261

Regnskap 2018 *
Notat om endelig regnskap 2018

-Investeringer i nettside og infoskjerm bidro til det negative årsoverskuddet.

Regnskap 2018 *
Resultatregnskap fra forrige år. Dersom det er første gang organisasjonen søker, skal det legges ved regnskap fra de to siste årene.

aarsregnskap20181.pdf (2464988 bytes)

Budsjett 2019 *

Redegjørelse av budsjettet for inneværende år. 

For året 2019 estimerer Inside å ha et årsoverskudd på -73937,5 kr. Det har blitt gjort få investeringer og innkjøp. Administrasjonen har
forsøkt å holde utgiftene så lave som mulig, og mye av kostnadene skyldes revisor og andre kostnader knyttet til lønnskjøringer.
Avbryting av ‘Dopapiret’ og vanskeligheter med å selge annonser i avisen grunnet redusert lesertall i løpet av året, som følge av få utgitt
artikler, har også bidratt til det negative årsoverskuddet.

Budsjett 2019 *
Budsjett og sist oppdaterte regnskapstall for inneværende år.

Regnskap 2019 (1).xlsx (23866 bytes)

Budsjettutkast 2020 *
Redegjørelse for organisasjons budsjettutkast for søknadsåret

Inside søker støtte til sosiale arrangementer og til honorarer til redaksjonen og administrasjonen. Tilskuddet fra Kulturstyret vil også bli
brukt mellom perioden 2020 og 2022. For utdypning: se søknadsdokumentet.

Budsjettutkast 2020 *
Budsjettutkast for søknadsåret

Budsjett 2020 (1).xlsx (27349 bytes)

Langtidsbudsjett 2021-2023 *
Redegjørelse for organisasjons langtidsbudsjett

Se søknad for utdypet informasjon.

Langtidsbudsjett *
Et langtidsbudsjett for 3 år som angir en retning for driften de kommende tildelingsperiodene

Budsjett 2021-2023.xlsx (11934 bytes)

Årsberetning fra 2018 *

https://nettskjema.uio.no/user/submission/download-attachment.html?id=95858
https://nettskjema.uio.no/user/submission/download-attachment.html?id=95860
https://nettskjema.uio.no/user/submission/download-attachment.html?id=95861
https://nettskjema.uio.no/user/submission/download-attachment.html?id=95862


Se nylige endringer i Nettskjema (v690_3rc1)

En årsberetning for siste tildelingsperiode.

Revisorberetning.pdf (1951288 bytes)

Vedtekter *
Legg ved organisasjonens vedtekter.  

Inside Vedtekter.pdf (83132 bytes)

Øvrige vedlegg 

Ikke besvart

https://www.uio.no/tjenester/it/applikasjoner/nettskjema/nyheter/
https://nettskjema.uio.no/user/submission/download-attachment.html?id=95865
https://nettskjema.uio.no/user/submission/download-attachment.html?id=95859


KPMG AS 
Grønland 1  
3045 Drammen  

Telephone +47 04063 
Fax  
Internet www.kpmg.no 
Enterprise 935 174 627 MVA 

 
Til generalforsamlingen i Studentavisen Inside AS 

Uavhengig revisors beretning 
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet 

Konklusjon 
Vi har revidert Studentavisen Inside AS' årsregnskap som viser et underskudd på kr 214 459. Årsregnskapet 
består av balanse per 31. desember 2018, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og 
noteopplysninger til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et 
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2018, og av dets resultater for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i 
Norge. 

Grunnlag for konklusjonen 
Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de 
internasjonale revisjonsstandardene International Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter 
i henhold til disse standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi 
er uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i 
samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig 
som grunnlag for vår konklusjon. 

Styrets ansvar for årsregnskapet 
Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter, herunder for at 
det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. Ledelsen 
er også ansvarlig for slik internkontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide et årsregnskap som 
ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil. 

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og opplyse 
om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for 
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet. 

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet 
Vårt mål med revisjonen er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning 
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at 
en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil 
avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller 
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet 
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet. 

Som del av en revisjon i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, utøver 
vi profesjonelt skjønn og utviser profesjonell skepsis gjennom hele revisjonen. I tillegg: 

• identifiserer og anslår vi risikoen for vesentlig feilinformasjon i regnskapet, enten det skyldes 
misligheter eller utilsiktede feil. Vi utformer og gjennomfører revisjonshandlinger for å håndtere slike 
risikoer, og innhenter revisjonsbevis som er tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår 
konklusjon. Risikoen for at vesentlig feilinformasjon som følge av misligheter ikke blir avdekket, er 
høyere enn for feilinformasjon som skyldes utilsiktede feil, siden misligheter kan innebære 
samarbeid, forfalskning, bevisste utelatelser, uriktige fremstillinger eller overstyring av internkontroll. 
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• opparbeider vi oss en forståelse av den interne kontroll som er relevant for revisjonen, for å utforme 
revisjonshandlinger som er hensiktsmessige etter omstendighetene, men ikke for å gi uttrykk for en 
mening om effektiviteten av selskapets interne kontroll. 

• evaluerer vi om de anvendte regnskapsprinsippene er hensiktsmessige og om regnskapsestimatene 
og tilhørende noteopplysninger utarbeidet av ledelsen er rimelige. 

• konkluderer vi på hensiktsmessigheten av ledelsens bruk av fortsatt drift-forutsetningen ved 
avleggelsen av regnskapet, basert på innhentede revisjonsbevis, og hvorvidt det foreligger vesentlig 
usikkerhet knyttet til hendelser eller forhold som kan skape tvil av betydning om selskapets evne til 
fortsatt drift. Dersom vi konkluderer med at det eksisterer vesentlig usikkerhet, kreves det at vi i 
revisjonsberetningen henleder oppmerksomheten på tilleggsopplysningene i regnskapet, eller, 
dersom slike tilleggsopplysninger ikke er tilstrekkelige, at vi modifiserer vår konklusjon om 
årsregnskapet. Våre konklusjoner er basert på revisjonsbevis innhentet inntil datoen for 
revisjonsberetningen. Etterfølgende hendelser eller forhold kan imidlertid medføre at selskapet ikke 
fortsetter driften. 

• evaluerer vi den samlede presentasjonen, strukturen og innholdet, inkludert tilleggsopplysningene, 
og hvorvidt årsregnskapet representerer de underliggende transaksjonene og hendelsene på en 
måte som gir et rettvisende bilde. 

Vi kommuniserer med styret blant annet om det planlagte omfanget av revisjonen og til hvilken tid 
revisjonsarbeidet skal utføres. Vi utveksler også informasjon om forhold av betydning som vi har avdekket i 
løpet av revisjonen, herunder om eventuelle svakheter av betydning i den interne kontrollen. 

Uttalelse om andre lovmessige krav 

Konklusjon om registrering og dokumentasjon 
Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet 
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag 
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen 
har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets 
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge. 

 
Drammen, 28. juni 2019  
KPMG AS  
 
 
 
Kjetil Kristoffersen  
Statsautorisert revisor 



Studentavisen INSIDE AS 
Organisasjonsnummer: 990 691 843 
 

 

 
Studentavisen Inside - 

Søknad til Velferdstinget for 

året 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 



Studentavisen INSIDE AS 
Organisasjonsnummer: 990 691 843 
 

 
 
 
 
 
1.Innledning: 3 

2.Hvordan Studentavisen Inside oppfyller Velferdstingets kultur- og mediepolitiske 
tildelingskriterier 4 

3.Hva som har skjedd i perioden 2017-2019 8 
Bakgrunn 8 
Administrasjonen og redaksjonen i perioden 2018-2019 10 

3.Perioden 2019-2023 14 
Søknadsbeløpet: 15 

4.SBIO som aksjonær i Inside. 19 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 



Studentavisen INSIDE AS 
Organisasjonsnummer: 990 691 843 
 

 
 

Studentavisen Inside - Søknad til Velferdstinget for året 

2020 

 

1.Innledning: 

Studentavisen Inside ble stiftet i 1966 og har siden den gang vært tilknyttet 

Handelshøyskolen BI. I 2006 ble avisen omgjort til aksjeselskap, heleid av 

studentforeningen ved Handelshøyskolen BI i Oslo, SBIO.  
 
Studentavisen Inside er en politisk uavhengig, uredd, og kritisk studentavis som holder 

til ved Handelshøyskolen BI Nydalen. Formålet med avisen er primært å informere og 

utfordre studentene ved Handelshøyskolen BI med studenter-relevante nyheter og 

temaer. I tillegg fungerer avisen også som et podium og talerør for ytringsfriheten i sin 

helhet, og er med på å gi en stemme til de som ellers ikke ville hatt mulighet til å ytre 

sine meninger uten frykt for økonomiske, politiske, og lignende konsekvenser.  

 

Fra stiftelsen i 1966, frem til 2016, var studentavisen Inside en papiravis, men siden 

årsskiftet 2016/2017 har Studentavisen Inside nærmest utelukkende vært digital. Det 

ble den gang, i 2016, vedtatt at papiravisen til Inside skulle legges ned. En etterfølgelse 

av turbulente perioder som følge av dårlig kontinuitet og rekruttering, ledet til at 

redaksjonen la opp sitt arbeid. Dette førte da til at Inside, som helt siden 1966 hadde 

vært BI-studentenes studentavis, i en periode sto uten ledelse og retning. Styret 

besluttet så, i 2017, å utlyse en betalt stilling for deler av administrasjonen for å sikre 

kontinuitet og vekst i Inside. Resultatet, som følge av det, har vært positivt for 
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studentavisen i sin helhet, og gitt et nytt og aktivt liv til studentavisen. I 2018 besluttet 

Styret videre å fortsette å bruken av ekstern revisor til regnskapsarbeid, noe som årlig 

koster rundt 70 000 kroner.  

 

I dag bruker Inside nettsiden www.inside24.no som sin hoveddistribusjonskanal. 

Fokuset i 2018 har ligget på å utbedre selve Inside-brandet og nettsiden. Fra å være en 

inaktiv avis i 2017 har Inside kommet langt med å gjenoppbygge sin kredibilitet og 

funksjon som en studentavis. Avisen har i dag ca ett tusen lesere i måneden og en 

inkluderende og internasjonal (både norsk og engelskspråklig) stab på rundt 12 aktive 

medlemmer som ukentlig skal produsere artikler til avisen. Redaksjonen møtes 

regelmessig, minst 1 gang i uken, for å sosialisere, diskutere og planlegge periodene 

framover.  

 

2.Hvordan Studentavisen Inside oppfyller 

Velferdstingets kultur- og mediepolitiske 

tildelingskriterier  
 

§ 2 – KRITERIER FOR STØTTEBERETTIGELSE § 2.1 – Felles kriterier for å 

kvalifisere til støtte fra Velferdstinget  

 

Søkere må:  

 

a) være av og for studenter ved læresteder tilknyttet Studentsamskipnaden i Oslo 

og Akershus. Kulturinstitusjonen/mediet må være åpen for deltagelse fra alle 

studenter tilknyttet SiO.  

 

4 



Studentavisen INSIDE AS 
Organisasjonsnummer: 990 691 843 
 

● Studentavisen Insides medlemmer består for øyeblikket av studenter ved 

Handelshøyskolen BI. Avisen har dog hatt medlemmer fra andre skoler som 

Universitetet i Oslo og videregående skoler i Oslo, og er åpen for alle studenter 

knyttet til Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus. 

 

b) være en selvstendig organisasjon, forening, stiftelse eller aksjeselskap 

registrert i Brønnøysundregistrene, med egne vedtekter vedtatt av 

kulturinstitusjonens/mediets høyeste organ. Vedtektene skal inneholde 

bestemmelser om hvordan aktiva disponeres ved en eventuell avvikling av 

aktiviteten.  

 

● Inside er et aksjeselskap og er registrert i Brønnøysundsregisteret. Avisen har 

egne vedtekter som er vedtatt av avisens høyeste organ. Styret og avisens 

administrasjon holder møter flere ganger årlig i henhold til vedtektene.  

 

c) ikke ha et diskriminerende formål og uttrykk på grunnlag av personer eller 

grupperingers hudfarge, tro, etnisk opprinnelse, seksuell legning eller kjønn. og 

d) være religiøst og politisk uavhengig.  

 

● Inside skal ha en utadrettet rasismefri sone hvor alle behandles likt uansett 

hudfarge, religion eller kulturell bakgrunn. Med flere medlemmer av forskjellige 

kjønn, tro, bakgrunn, legger Inside spesielt vekt på toleranse og åpenhet på 

arbeidsplassen, og skal være en inkluderende og mangfoldig studentavis. Avisen 

jobber for likestilling og et ikke-diskriminerende miljø, slik at alle kan føle seg 

inkludert og komfortabel. Redaksjonen består også av internasjonale studenter. 

 

e) la studenter komme til orde, og legge til rette for og stimulere til fritt ordskifte, 

ytringer og debatt blant studenter.  
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● Det er ønskelig å skape debatt og å fremme ytringsfrihet blant studenter via 

avisen. Lesere kan sende innlegg og tips inn til redaksjonen. Redaksjonen har i 

oppgave å finne ut av hva studentene interesserer seg for og viktige saker som 

angår studenter. Mye av dette gjøres på redaksjonsmøtene, hvor journalistene 

og redaktørene deler informasjon hentet fra skolens campus. 

 

f) driftes innenfor gjeldende lover og regler.  

● Studentavisen Inside drives i henhold til gjeldende lover, regler, og egne 

vedtekter. 

 

 

g) etterstrebe en jevn kjønnsbalanse i lønnede stillinger 

 

● Likestilling etterstrebes og er et kontinuerlig mål. I vår 2019 var det 2 menn og 3 

kvinner som hadde lønnede stillinger i administrasjonen. Journalistene er også 

jevn fordelt, og består omtrentelig halvparten av menn og kvinner.  

● Styret består av 2 kvinner og 1 mann. Redaktør og daglig leder velges av styret. 

 

h) utvise åpenhet om drift. Styremøter skal være åpne, så fremt ikke tungtveiende 

hensyn taler for lukking i enkeltsaker. Sakspapirer for styret, regnskap, 

årsberetninger og andre relevante dokumenter for studentoffentligheten skal 

gjøres tilgjengelig på nett. 

● Styremøter utføres ca hver 2. måned. Relevante dokumenter er tilgjengelig på 

nett for de som ønsker mer informasjon. 

 

 § 2.3 – Særegne kriterier for studentmedier  

 

Søkere må: a) sikre Velferdstinget representasjon i mediets høyeste organ eller 

årsmøte og ha negativt flertall når det gjelder vedtektsendringer.  
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● Velferdstinget er per dags dato ikke representert i Insides høyeste organ. Dette 

vil bli arrangert i løpet av den kommende perioden. 

 

b) levere en politisk uavhengig dekning av nyheter og informasjon fra nasjonal og 

internasjonal utdannings- og studentpolitikk, egne læresteder, 

Studentsamskipnaden i Oslo og Akershus og om studentkulturelle aktiviteter.  

 

● Studentavisen Inside er en politisk uavhengig og riksdekkende avis. Avisen har 

som formål å informere og utfordre studenter over hele landet, om lokale, 

nasjonale og internasjonale nyheter og hendelser. Avisen har en 

aktivitetskalender som skal vise forskjellige aktiviteter på campus Nydalen og i 

Oslo. Formålet er å gi god oversikt og opplyse studenter og andre interesserte, 

om relevante eventer og aktiviteter. 

 

c) følge Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten, tekstreklameplakaten og 

praksis fra Pressens Faglige Utvalg.  

● Studentavisen Inside plikter å følge Redaktørplakaten, Vær Varsom-plakaten, 

slik det også står i avisens vedtekter, og annen etisk og moralsk praksis som er 

viktig for å fremme saklig og ærlig informasjonsdeling som avis.  

 

d) ha fast utgivelsesperiode eller sendeskjema gjennom hele studieåret.  

● Med implementering av en ny struktur vil planene for en fast utgivelsesperiode 

ikke starte før 4. november. Deretter vil det publiseres minst 4 artikler hver uke; 

minst én artikkel hver mandag, tirsdag, onsdag og torsdag. Hvert lag får en fast 

ukedag for å publisere artikler, slik at både leserne og redaksjonen vet hva de 

kan forvente. Fredager er for andre type artikler og kommentarer. Artikler som 

ikke overholder fristene, kan da publiseres på fredagen. Kommentarer skal også 

publiseres på fredager, men trenger ikke å være planlagt. Den faste utgivelsen 
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gjennom året vil bestå av minimum 4 artikler hver uke, knyttet til en våre fire 

emner (nyheter, studentliv, næringsliv/økonomi og kultur). 

 

e) sørge for at 10 % av tilbudet er engelskspråklig  

● Andelen engelskspråklig innhold er for øyeblikket rundt 50%. Dette er fordi 

avisen mener det er viktig å ha et balansert innhold for både norsk- og 

engelskspråklige studenter på BI og generelt i Norge. Ved å ha en høy andel 

artikler på engelsk, sikrer vi at utenlandske studenter også kan få med seg 

relevant nytt og føle seg inkludert. 

 

3.Hva som har skjedd i perioden 2017-2019 

Bakgrunn 

Siden 2017 har avisen jobbet med å få avisen på beina igjen, etter nedgangsperioden i 

2016-2017. Slik det også står i innledningen, besluttet styret til Inside i 2017 å utlyse 

betalte stillinger for å sikre kontinuerlig drift av avisen. Den gang ble ny Daglig leder og 

Redaksjonssjef ansatt, og det ble jobbet med å rekruttere journalister og fylle andre 

nødvendige stillinger.  

  

Hovedfokuset siden gjenopptakelsen av avisen i 2017 har vært å sikre en kontinuerlig 

strøm med innhold/artikler, fortrinnsvis rettet mot BI studenter. 

 

Inside hadde en papiravis frem til 2016. Denne ble 100% finansiert med 

annonseinntekter. Etter nedleggelsen av papiravisen, har Inside vært en heldigital 

nettavis, med rundt ett tusen lesere frem til i vår 2019. Den digitale plattformen gjør at 

vedlikeholdskostnadene for nyhetskanalen til Inside holder seg lav. Det faktum at Inside 

siden 2016 ikke har hatt papiravis, har vært økonomisk besparende og miljøvennlig. 
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Den heldigitale nettavisen tillater også Inside å bruke fokus, tid, og driftskostnader, som 

ellers ville gått mot produksjon av en papiravis, på andre begivenheter med større 

verdiskapingspotensial, som avisinnhold, markedsføring/branding og sosiale 

begivenheter for redaksjonen og studentene ved Handelshøyskolen BI. Inside vil trolig 

aldri komme til å gjenoppta produksjonen av en større papiravis som tidligere, da det 

rett og slett ikke anses som lønnsomt i lengden, og ikke kan sammenliknes med 

nettavisens åpenbare dynamiske, geografiske, økonomiske, og, ikke minst, 

miljøbesparende fordeler.  

 

Selv om Inside har mye av sitt renomme som BIs studentavis og for å være av 

studenter for studenter, er avisen mye mer enn bare en nyhetskilde for globale og lokale 

nyheter. For Insides medlemmer er studentavisen mye mer enn bare en studentavis. 

Det et støttende og motiverende kollektiv av medlemmer som oppfordrer hverandre til å 

vokse, både profesjonelt og som person. Utfordringene som studentavisen møter på og 

løser sammen, er en mulighet til å opparbeide relevant erfaring og kunnskap som 

senere kan åpne dører etter studiet. Muligheten til prøving og feiling er noe av det mest 

fundamentale for å lære og vokse. At studentavisen Inside har muligheten til å tilby en 

såpass trygg plattform for dens redaksjon, hvor man har mulighet til å feile, uten 

særdeles alvorlige konsekvenser, og lære ved å gjøre det, er svært unik og 

inspirerende. Inside har, helt siden stiftelsen i 1966, vært en kilde for individer med 

talent og ambisjoner, og vi så dette senest i fjor og tidligere i år da to av Insides 

medlemmer ble tilbudt gode stillinger i prestisjefulle selskap. 

 

Det er første gang Studentavisen Inside søker til Velferdstinget. Hovedgrunnen til dette 

er fordi vi søker støtte til sosiale begivenheter og honorarer til redaksjonen og 

administrasjonen.  
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Administrasjonen og redaksjonen i perioden 2018-2019 

Siden April 2019 har administrasjonen og redaksjonen i Inside jobbet med å 

restrukturere den redaksjonelle staben.Tidligere har Ansvarlig Redaktør fungert som 

eneste redaksjonelle leder, som sammen med journalistene har blitt enig om hva slags 

innhold som skal produseres. 

 

Den nye organisasjonsstrukturen åpner for å ha underredaktører som har ansvar for sitt 

eget emne; nyhet, økonomi, studentliv, og kultur. Dette er for å danne små lag (3-5stk) 

som spesialiserer seg innen de forskjellige emnene, og som skal gjøre det enklere for 

journalister/skribenter å jobbe med andre med felles interesse for temaet. 

Underredaktørene blir så ansvarlig for at innhold produseres i henhold til tidsfrister og 

stille med minst 1 artikkel, per emne, i uken.  

 

Innføringen av en redaksjon med 4 underredaktører vil gi rom for bedre arbeidsflyt. 

Underredaktørene vil jobbe tett med journalistene; hver underredaktør med sitt eget lag 

med journalister, med fokus på sine respektive temaer og spesifikke oppgaver. Dette gir 

mer struktur og vil gi bedre eierskap til arbeidet til alle i redaksjonen. Hver 

underredaktør vil da være ansvarlig for å generere innhold under de utpekte temaene, 

og sikre at innholdet alltid blir variert og levert til avtalt tid. Hver underredaktør 

rapporterer til Ansvarlig Redaktør, som vil sette mål og holde ukentlige møter med 

redaktørene og med hele redaksjonen minst en gang i måneden.  

Innføringen av denne nye strukturen vil løse problemet med mangel på ansvarlighet og 

gi journalistene eierskap til sine spesifikke oppgaver, med kontinuerlig oppfølging fra 

sine respektive underredaktører. 

Denne nye strukturen vil gi mulighet for en mer sømløs rekruttering av nye journalister 

ettersom arbeidsoppgavene nå vil bli mer definert. 
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Inside jobber kontinuerlig med å rekruttere journalister og skribenter til redaksjonen. 

Hittil i 2019, har Inside mottatt 8 søknader. En stor andel av disse blir mottatt i 

forbindelse med rekrutteringsdagene på campus. Alle de nye medlemmene i Inside, 

skal få god opplæring i å operere på en god måte som er til redaktør- og Vær Varsom 

Plakaten.  

 

Inside har tidligere gitt inntrykk av å ha som mål å bli Norges største studentavis. Dette 

er fortsatt et mål for Inside, men heller et langtidsmål. På kort sikt er hovedmålet for 

2019 etableringen av Insides posisjon som BI-studentenes go-to lokalmedium. Dagens 

ledelse har bestemt at Inside ikke skal konkurrere mot de andre studentavisene, men 

heller fylle tomrommet de etterlater. Dette vil kunne oppnås ved å ha en jevn strøm av 
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relevante artikler og innhold av god kvalitet med (BI-)studentene i bakhodet, med 

temaer som omhandler alt fra økonomi og politikk til beste studentvennlige kaffe og 

spisesteder. Produksjon av godt innhold til studentavisen krever både tid og andre 

ressurser av journalistene. Inside velger derfor som kompensasjon for deres arbeid å 

disponere et beløp hver måned, som også vil gå mot å utbygge det sosiale og 

profesjonelle miljøet i redaksjonen.  

 

Nettsiden til avisen har i løpet av året 2018 blitt betydelig oppgradert. Alikevel anser 

dagens ledelse det som ytterst viktig at den optimaliseres (gjøres raskere å laste inn, 

reduseres i fil-størrelse, bl.a) videre og gjøres mer brukervennlig. Dette inkluderer også 

arbeid knyttet til langsiktig søkemotoroptimalisering, bytting av webhotell, og videre 

vedlikehold av nettsiden ut året 2019. Begrunnelsen bak oppgraderingen ligger i at 

ledelsen ser på nettsiden som den viktigste og primære distribusjonskanalen til Inside.  

 

Merkevarebygging 

Merkevarebyggingen til Inside er fortsatt noe vi arbeider med. Markedsføringsansvarlig, 

sammen med resten av administrasjonen, har som mål å utbedre kjennskapen til Inside 

blant studenter. Dette er for at avisen skal nå ut til flest mulig studenter, som er 

hovedmålgruppen. Med over 14 000 studenter som tilbringer studietiden på BI campus 

Nydalen, har Inside en mulighet å nå ut til og treffe disse ved hjelp av face-to-face og 

geografisk markedsføring.  

 

I 2018 anskaffet Inside en infoskjerm på campus BI Nydalen for nettopp å kunne styrke 

sin tilstedeværelse. Kjøpet av infoskjermen var dyrt, men har vært en god investering da 

det har vist seg å gi svært positive resultater, blant annet i form av flere studenter som 

har sagt at de har lagt merke til studentavisen. I tillegg har Inside lykkes i å inngå et 

samarbeid med Akademika Nydalen, som har distribuerer Inside-bokmerker ved hvert 

kjøp hos bokhandelen. Bokmerkene har gitt positiv respons hos BI studenter på campus 
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og gitt en økning i trafikken til Insides nettavis. Samarbeid med studentpodcasten 

“Skippertak” ble også inngått for å bedre kjennskap til avisen blant studenter.  

 

Studentavisen Inside har også hettegensere som medlemmene bruker. Dette bidrar til 

merkevarebyggingen, særlig på campus.  

 

Annonseinntekter:  

Studentavisen Inside har tilgjengelige annonsespalter og en prisliste for disse ført opp 

på nettsiden.  For året 2019 har annonseinnhentingen vært vanskeligstilt, noe som har 

bidratt til det lave tallet i regnskapet. Lav trafikk til nettsiden har gjort det vanskelig å 

hente inn kunder som kan ha interesse for disse spaltene. Vinter 2018 hadde Inside en 

særegen avtale med SBIOs daværende ledelse, om at Insides ‘Dopapir’ (en en-siders 

plakat som hang i toalettbåser på Nydalen campus, med biukentlig oppslag) skulle bli 

permanent. Men etter byttet av ledelsen i SBIO og informasjon som ikke kom med i 

overlappingen, ble en permanent løsning på Dopapiret satt på hold. I budsjettet for 

2019, som også inngikk i søknaden til Kulturstyret, ble Dopapiret inkludert og sett på 

som en hovedinntekt til Inside. Inside disponerer også en infoskjerm, som ble kjøpt inn i 

2018, og denne har lykkes i å innhente en liten sum inntekter. For resten av året 2019 

og i perioden framover, vil det legges mer vekt på å forsøke å innhente inntekter via 

denne.  

 

Lønn og honorarer: 

For å forsikre stabil kontinuitet og en jevn strøm av artikler, vil Inside fortsette å gi 

honorar til sine journalister. Mellom perioden høst 2017 og høst 2019, ble det gitt 250 kr 

per artikkel på over 500 ord.  Denne ordningen er det ønskelig å beholde, da det 

økonomiske insentivet har vist å være en god motivasjonsforsterker for journalistene, 

men beløpet reduseres til 200 kr.  
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Per høst 2019, er det Daglig Leder, Ansvarlig Redaktør, Regnskapsfører, 

Økonomiansvarlig som mottar en form for fast godtgjørelse. Dette er fordi 

administrasjonen, sammen med styret, ønsker å sikre kontinuitet og vekst innad 

selskapet. I forbindelse med søknaden til Velferdstinget, ønsker administrasjonen å 

presisere at godtgjørelsen til alle ansatte i Inside skal reduseres. Den nye foreslåtte 

honorarplanen for perioden 2019-2023 er som følger: 

 

 Beløp i NOK, per semester 

Daglig Leder 15 000 

Ansvarlig Redaktør 15 000 

Underredaktører 4 stk. 20 000 (2500kr x 4) 

Regnskapsfører/økonomiansvarlig 7500 

Markedssjef 5000 

IT-ansvarlig 2000 

Journalister 20 800 (200kr x 4 (artikler per uke) x 26 
(uker, ett semester) 

 

3.Perioden 2019-2023 
 
Hovedmålene for perioden framover vil være få i gang produksjonen av artikler og 

innhenting av inntekter. Det vil legges vekt på rekruttering og markedsføring i 

forbindelse med rekruttering (Facebook, SiO, BI’s karriereportaler, osv) av 

journalister/skribenter som kan fylle de forskjellige redaktørlagene, for å sørge for at 

redaksjonen har nok medlemmer, samt. innhenting av inntekter. 
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Inside  

 
Kulturstyrets støtte på 150 000 kr vil bli brukt på markedsvarebyggning i løpet av perioden 
2020-2023.  
 

Søknadsbeløpet: 
Beløpet Inside søker om er 310 000 kr. Beløpet Inside søker om, vil gå mot det sosiale og mot 
å dekke honorarutgifter til redaksjonen og administrasjonen.  
 
Dette er det som er planlagt for årene framover: 
 
Høst  
Rekrutteringsdag (0kr) 
Godteri til stands 200 
Kaffe fra Gastro på stand 1050 
2019: 0 
2020: 1250  
2021: 1250 
2022: 1250 
2023: 1250 
 
InfoMeeting (3054 kr) 
Dominos Pizza x 30 (89 kr pizza * 30 pers) 
Drikkevarer (48kr * 8 flasker) 
Hensikten med et informasjonsmøte er å gjøre oss kjent for de som gikk glipp av oss på 
rekrutteringsdagen, og å informere studentene om hvem vi er, hva vi gjør og hvordan vi gjør 
det. Dette informasjonsmøtet vil vise åpenhet i vår virksomhet og vise potensielle journalister 
hva vi har planlagt og hva de kan få ut av å bli med oss i Inside. 
2019: 3054 kr 
2020: 3359 kr  
2021: 3695 kr(økning i antall medlemmer) 
2022: 4064 kr(økning i antall medlemmer) 
2023: 4471 kr(økning i antall medlemmer) 
 
Kick - Off (2800kr) 
Norges Banks Horizont (0) 
Minigolf (140 kr * 20 pers) 
Et kick-off-arrangement er det første arrangementet hvor vi ønsker våre nye medlemmer 
velkommen til Inside. Dette gir alle sjansen til å bli kjent med hverandre før de begynner å 
jobbe på laget. 
2019: 2800 kr 
2020: 3360 kr 
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2021: 3920 kr(økning i antall medlemmer) 
2022: 4480 kr(økning i antall medlemmer) 
2023: 5040 kr(økning i antall medlemmer) 
 
Writer’s Weekend (19500 kr) 
Studenterhytta (4000 kr per natt + 750 kr per person Halvpensjon + 500 kr henting av bagasje) 
Alternativ AirBnB (ta med egen mat) 
Writer’s Weekend er en viktig for å trene og integrere våre nye rekrutter. I løpet av helgen vil vi 
holde et How-to-Workshop og en introduksjon til skriving/journalisme. Våre nye medlemmer 
kommer til å blir bedre kjent med hverandre og vil har lært alt om Inside og i tillegg til det blir 
introdusert til journalisme og skriving. I tillegg til Workshops vil journalister også delta i 
teambuilding-aktiviteter, som er en av grunnene til at vi valgte å kjøre Writer’s Weekend over 
en helg borte fra skolen for å sikre full deltakelse av alle medlemmer. 
2019: 19500 kr 
2020: 22500 kr 
2021: 25500 kr(økning i antall medlemmer) 
2022: 28500 kr(økning i antall medlemmer) 
2023: 31500 kr(økning i antall medlemmer) 
 
Writers Workshop x 2 (6000 kr) 
Budsjetterte 3000 kr til hvert workshop - for mat fra Gastro + gaver til gjestene 
Under en Writers Workshops vil journalistene våre bli undervist om journalistikk tips og triks fra 
gjester innen journalistikk bransjen. Vi planlegger å invitere en Inside Alumni (Lars Magne) og 
en journalist fra E24.no. Diskusjonstemaene deres vil bli nærmere definert når vi har mottatt 
bekreftelse fra gjestene våre og har diskutert målene for Workshopen. 
2019: 6000 kr 
2020: 6000 kr 
2021: 6000 kr 
2022: 6000 kr 
2023: 6000 kr 
 
Redaksjonelle møter (7120 kr) 
Pizza på 4 redaksjonelle møter 4 ganger * (89 kr pizza * 20 pers) 
N.B. hvert lag møtes en gang i uken og hele redaksjonen møtes en gang i måneden. 
Redaksjonelle møter fungerer som en viktig arena for alle medlemmene våre å komme sammen 
og diskutere hva som er gjort bra eller dårlig og planlegging for de kommende månedene. Dette 
er et trygt arena for journalistene våre til å gi hverandre konstruktive tilbakemeldinger, 
diskutere nye ideer, ta opp spørsmål og bekymringer. Redaksjonen møtes en halv time før 
resten av teamet, og etter møtet forlater vi campus for å nyte en sosial natt sammen. 
2019: 7120 kr 
2020: 8544 kr  
2021: 9968 kr(økning i antall medlemmer) 
2022: 11392 kr(økning i antall medlemmer) 
2023: 12816 kr(økning i antall medlemmer) 

16 



Studentavisen INSIDE AS 
Organisasjonsnummer: 990 691 843 
 
 
Sosiale samlinger (2500 kr) 
Budsjettert 500 kr per samling (5x samlinger) 
Sosiale sammenkomster er viktige for å ta fri fra kontoret og bli bedre kjent med hverandre. 
Disse månedlige sosiale samlingene er en form for å skape et samlet og støttende team. 
2019: 2500 kr 
2020: 2750 kr 
2021: 3025 kr(økning i antall medlemmer) 
2022: 3327 kr(økning i antall medlemmer) 
2023: 3660 kr(økning i antall medlemmer) 
 
Julebord (6300 kr) middag og gaver  
Middag 4000 kr (200 kr per pers) 
Premier + julelodd 2300 (115 per pers) 
(315 kr per pers) 
Julebordet vil fungere som det siste møtet og sosiale vi har som en enhet. Dette er tiden for å 
rose medlemmene våre og dele ut priser for utestående arbeid og å gi medlemmene 
anerkjennelse i alt deres harde arbeid. 
2019: 6300 kr 
2020: 7560 kr 
2021: 8820 kr(økning i antall medlemmer) 
2022: 10080 kr(økning i antall medlemmer) 
2023: 11340 kr (økning i antall medlemmer) 
 
Vår  
Rekrutteringsdag (1250 kr) 
Godteri/kaffe til stand 200 kr 
Kaffe fra Gastro på stand 1050 kr 
2020: 1250 kr 
2021 1250 kr 
2022: 1250 kr 
2023: 1250 kr 
 
InfoMeeting (1780 kr) 
Peppes Pizza for 20 pers (89 kr pizza* 20 pers) 
2020: 1780 kr 
2021 1958 kr(økning i antall medlemmer) 
2022 2153 kr(økning i antall medlemmer) 
2023: 2370 kr(økning i antall medlemmer) 
 
Kick-Off (5180 kr) 
Bowling (24 pers * 185 pris) 
2020: 4440 kr 
2021: 5180 kr(økning i antall medlemmer) 
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2022: 5920 kr(økning i antall medlemmer) 
2023: 6660 kr(økning i antall medlemmer) 
 
Writer’s weekend (24900 kr) 
Studenterhytta (4000 kr per natt + 750 kr per person halvpensjon + 500 kr henting av bagasje) 
Mat for 24 pers (2400 kr) 
Alternativ AirBnB (ta med egen mat) 
2020: 24900 kr 
2021: 28300 kr(økning i antall medlemmer) 
2022: 31700 kr(økning i antall medlemmer) 
2023: 35100 kr(økning i antall medlemmer) 
 
Writer’s Workshop x 2 (6000 kr) 
Budsjettert 3000 kr for hvert event for mat fra Gastro + gaver til gjestene 
2020: 6000 kr 
2021: 6000 kr 
2022: 6000 kr 
2023: 6000 kr 
 
Redaksjonelle møter (12 816 kr) 
Pizza på møter, foreslåtte 6 møter * (24 pers * 89 kr pizza) 
2020: 12 816 kr 
2021: 14 952 kr(økning i antall medlemmer) 
2022: 17 088 kr(økning i antall medlemmer) 
2023: 19 224 kr(økning i antall medlemmer) 
 
Sosiale samlinger (3000 kr) 
Budsjett på 500 kr per arrangement * 6 arrangementer foreslått 
2020: 3000 kr 
2021: 3300 kr(økning i antall medlemmer) 
2022: 3630 kr(økning i antall medlemmer) 
2023: 3990 kr(økning i antall medlemmer) 
 
SBIO Ball (14 400 kr) 
600 kr billettpris * 24 medlemmer 
2020: 14400 kr 
2021: 16800 kr (økning i antall medlemmer) 
2022: 19200 kr (økning i antall medlemmer) 
2023: 21600 kr (økning i antall medlemmer) 
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4.SBIO som aksjonær i Inside. 

Studentavisen Inside er et aksjeselskap som er heleid av Studentforeningen ved 

Handelshøyskolen BI (SBIO). Alikevel mottar Inside ingen form for økonomisk støtte av 

SBIO og opererer fullstendig uavhengig av studentforeningen. Inside følger de etiske og 

moralske retningslinjer som forventes av en avis med god skikk, og dens redaksjonelle 

innhold er derfor, på ingen måte, påvirket av sin aksjonær.  

 

Konklusjon 

Ved å fortsette å betale medlemmene våre, sørger vi for at vi har insentiv for 

rekruttering av journalister og dermed ha en jevn strøm av artikler. Den nye strukturen 

vår vil være basen for å holde organisasjonen i gang, og ved å ha aktiviteter for 

medlemmene våre er vi i stand til å bygge opp verdien av Inside og omdømmet 

gjennom vår stadige strøm av artikler. Den stadige innhold av publiserte artikler vil gjøre 

oss mer kjent og anerkjente, og dermed tillate oss å selge flere annonser for inntekter. 

Dette er grunnlaget for det som vil hjelpe Inside med å vokse, til en dag hvor Inside kan 

bli fullstendig bærekraftig på egenhånd. 

 

Tusen takk for at dere vurderer vår søknad. Har dere noen spørsmål vedrørende 

søknaden, kan disse sendes til post@inside24.no. 

 

Med vennlig hilsen, 

 

 

Alex Phuljung                           Cat Sperbund                                Hana Honar 
   Daglig leder                                    Ansvarlig Redaktør                                  Økonomiansvarlig 
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Resultatregnskap
Studentavisen Inside AS

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2017 2016
Salgsinntekt 2 912 430 112
Annen driftsinntekt 140 064 299 949
Sum driftsinntekter 142 976 730 061

Varekostnad 0 182 008
Lønnskostnad 1 73 191 64 634
Avskrivning av driftsmidler og immaterielle eiendeler 6 15 196 21 084
Annen driftskostnad 2 99 835 255 772
Sum driftskostnader 188 222 523 498

Driftsresultat -45 246 206 563

Finansinntekter og finanskostnader
Annen renteinntekt 1 312 1 358
Annen finansinntekt 155 953 0
Annen rentekostnad 65 510
Annen finanskostnad 69 0
Resultat av finansposter 157 131 848

Ordinært resultat før skattekostnad 111 885 207 411
Skattekostnad på ordinært resultat 3 28 560 25 983
Ordinært resultat 83 325 181 428

Årsunderskudd / Årsoverskudd 83 325 181 428

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 83 325 181 428
Sum overføringer 83 325 181 428



Balanse
Studentavisen Inside AS

Eiendeler Note 2017 2016

Anleggsmidler

Varige driftsmidler
Driftsløsøre, inventar o.a. utstyr 6 2 533 17 729
Sum varige driftsmidler 2 533 17 729

Finansielle anleggsmidler

Sum anleggsmidler 2 533 17 729

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 140 83 313
Andre kortsiktige fordringer 8 302 6 235
Sum fordringer 8 442 89 547

Bankinnskudd, kontanter o.l. 792 758 763 735

Sum omløpsmidler 801 200 853 282

Sum eiendeler 803 733 871 011



Emil Breivikås Skei�
28. juni 2018



Regnskapsprinsipper

Note 1    Lønnskostnader

Lønnskostnader 2017 2016

Lønn 50 000         
Feriepenger 6 000           
Arbeidsgiveravgift 7 896           -               
Andre lønnsrelaterte ytelser 9 295           64 634         
Sum 73 191         64 634         

Selskapet er ikke pliktig til å etablere pensjonsordning i henhold til lov om obligatorisk
tjenestepensjon.

Note 2    Ytelser/godtgjørelser til daglig leder, styret og revisor

Personer 2017 2016

Styret -               -               
Revisor, revisjon 22 900         23 600         
Revisor, bistand 4 300           8 150           

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. 

a) Driftsinntekter
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres etterhvert som 
de leveres.

b) Omløpsmidler/Kortsiktig gjeld
Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter normalt poster som forfaller til betaling innen ett år etter 
balansedagen, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Omløpsmidler vurderes til laveste 
verdi av anskaffelseskost og antatt virkelig verdi.

c)   Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. 
Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for 
øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

d) Skatt
Skattekostnaden i resultatregnskapet omfatter både periodens betalbare skatt og endring i utsatt skatt. Utsatt 
skatt er beregnet med 23% / 24% på grunnlag av de midlertidige forskjeller som eksisterer mellom 
regnskapsmessige og skattemessige verdier, samt ligningsmessig underskudd til fremføring ved utgangen av 
regnskapsåret . Skatteøkende og skattereduserende midlertidige forskjeller som reverserer eller kan reversere 
i samme periode er utlignet og nettoført. 



Note 3 Skatt

Årets skattekostnad består av:
Betalbar skatt årets resultat 28 560         
Endring utsatt skatt -               
Sum skattekostnad 28 560         

Resultat før skattekostnad 111 885       
Permanente forskjeller 6 685           
Bruk av fremførbart underskudd -               
Endring midlertidige forskjeller 429              
Grunnlag for betalbar skatt 118 999       

Beregnet betalbar skatt, 24% 28 560         

Midlertidige forskjeller 31.12.2016 31.12.2017 Endring
Anleggsmidler -46 759         -45 249        -1 511          
Utestående fordringer -                -1 939          1 939           
Sum -46 759         -47 188        428              

Utsatt skattefordel -11 222         -10 853        

Selskapet har ikke balanseført utsatt skattefordel. 

Note 4 Antall aksjer, aksjeeiere m.v

Aksjekapital Antall Pålydende Balanseført
100                1 000           100 000       

Selskapets aksjonærer per 31.12.2017:

Aksjonærer Aksjer Eierandel
Studentforeningen ved BI i Oslo (SBIO) 100              100 %
Totalt antall aksjer i selskapet 100              100 %

Aksjekapital Annen EK SUM
Per 01.01. 100 000         574 261       674 261       
Årets resultat -                83 325         83 325         
Per 31.12. 100 000         657 586       757 586       

Note 5 Gjeld til aksjonær

I posten annen kortsiktig gjeld inngikk gjeld til aksjonær på kr 155.953,-. Lånet er ettergitt i 2017.

Note 6 Driftsmidler

Kontor
Inventar maskiner Sum

Anskaffelseskost 01.01. 40 595           260 907       301 502       
Tilgang -                -               -               
Avgang -                -               -               
Anskaffelseskost 31.12. 40 595           260 907       301 502       

Akkumulerte avskrivninger 31.12. 40 595           258 374       298 969       
Balanseført verdi pr. 31.12. -                2 533           2 533           

Årets avskrivninger -                15 196         15 196         

Prosentsats for avskrivninger 20 % 33 %

















Regnskap 2019 Kommentar
Kontonr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sum

Salgsinntekter

3000 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 1350 0 0 3350
3910 150000 150000 Dette er støtte fra kulturstyret
3999 0 1206 0 0 1007 0 0 0 2213 Bla kundeutbytte
Sum 0 0 150000 1206 0 0 0 1007 2000 1350 0 0 155563

Varekostnad 0 0
4310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inside trykkes ikke lenger
4350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inside sendes ikke ut lenger
Sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dekningsbidrag 0 0 150000 1206 0 0 0 1007 2000 1350 0 0 155563

Lønnskostnad
5000 0 2750 0 43612 0 0 0 0 0 46362 (Lønn til administrasjonen og redaksjonen)
5890 0 9375 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9375 Refunderte utlegg (reise, mat osv)
5990 0 0 0 0 0 0 0 Diverse kostnader til medlemmer (mat, bekledning osv)
5991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5993 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5994 1200 400 0 0 0 0 0 0 0 0 1600 (egenandel genser)
Sum 0 9375 3950 400 0 43612 0 0 0 0 0 0 57337

Avskrivninger
6015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tatt utgangspunkt i forventet levetid 
6017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Andre driftskostnader 
6550 0 1 019 0 0 0 0 0 0 0 1019 Drift og innkjøp av utstyr, som stand etc, morgenmøte, mac, pc, livestream, infoskjer
6701 0 0 0 0 0 43687,5 0 0 0 0 0 43687,5
6705 2482 2094 2999 535 859 3640 2300 2300 2300 2300 2300 24109
6800 1946 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1946
6810 3043 11243 4241 12733,25 236 223 5185,25 232,5 2500 2500 2500 2500 47137 Kostnader knyttet til diverse lisenser (Adobe, bank, styreplan, Canva osv) + bankkos
7140 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inside benytter ikke lenger annonseselger
7320 0 0 0 3054 0 0 0 3054 Markedsføring og synliggjøring av avisen I forskjellige medier, stand +
7430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum 4989 14744 6335 15732,25 771 1082 52512,75 2532,5 7854 4800 4800 4800 120952,5

Sum driftskostnader 4989 24119 10285 16132,25 771 44694 52512,75 2532,5 7854 4800 4800 4800 178289,5 Sum lønnskostnader, avskrivninger og andre driftskostnader

Driftsresultat -4989 -24119 139715 -14926,25 -771 -44694 -52512,75 -1525,5 -5854 -3450 -4800 -4800 -22726,5

Finansinntekt og kostnad

8170 0 0 3 675,00 2618 0 0 0 0 0 6293
13 685,00 31211 12608 0 0 0 0 0 57504 (Lagt til skatt her foreløpig, restskatt og annen skatt) 

Sum 0 -13685 -31211 3675 0 -9990 0 0 0 0 0 -51211
Resultat av finansposter ‐51211

Ordinært resultat ‐73937,5

Årsoverskudd ‐73937,5

Annen finanskostnad
Annen renteinntekt

Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
Provisjon annonsesalg 30%

Reklamekostnad
Gave, ikke fradragsberettiget
Styre og bedriftsamlingsmøter

Avskrivning på inventar

Driftsmateriale
Honorar revisjon

Honorar regnskap

fradragsberettiget
Inkasso, Annen kostnad, 

Kontorrekvisita
Data/EDB kostnad

Kontonavn

Annonseinntekt, avgiftspliktig
Støtte

Annen driftsrelatert inntekt

Trykkekostnad
Reportasjekostnader

Avskrivning på maskiner

Utsendelse

Annen refusjon
Lønn

Annen personalkostnad

Egenandel genser

Arbeidshelg
Egenandel hyttetur



Kontonavn med beskrivelser: 
Salgsinntekter:
3000 - Annonseinntekt, avgiftspliktig: Annonseinntekter som er avgiftspliktige. 
3910 - Støtte: Diverse stønader tildelt Inside 
3999 - Annen driftsrelatert inntekt: Kundeutbytte fra banken, eller annet inntekt som faller under liknende betegnelse.

Varekostnad:
4310 - Reportasjekostnader: Kostnader knyttet til produksjon av avisinnhold, ekslusivt reise- og matutgifter eller liknende. 
4320 - Trykkekostnad: Kostnader ved trykking av papiravis. ‘Dopapiret’ faller ikke under her, men går under 7320 - Reklamekostnad.
4350 - Utsendelse: Utsendelse av papiravis. Inside har ikke lenger en papiravis.

Lønnskostnad:
5000 - Lønn: Lønn til administrasjonen og redaksjonen i Inside.
5890 - Annen refusjon: Refusjon for utlegg, som transport og mat. 
5990 - Annen personalkostnad: Kostnader knyttet til medlemmer, slik som mat under arrangementer, sosiale aktiviteter. 
5991 - Arbeidshelg: Utgifter knyttet til arbeidshelger og liknende arrangementer, særlig i regi av redaksjonen for journalistene. 
5993 - Egenandel hyttetur: Insides egenandel knyttet til hyttetur (som vanligvis har blitt arrangert 1 gang per år.
5994 - Egenandel genser: Insides egenandel ved kjøp av hettegensere til medlemmene

Avskrivninger:
6015 - Avskrivninger på maskiner: Avskrivning på maskiner
6017 - Avskrivning på inventar: Avskrivning på inventar

Andre driftskostnader: 
6550 - Driftsmateriale: Utgifter knyttet til drift av Inside og innkjøp av utstyr, som stand, mac, datamaskiner, livestream, osv
6701 - Honorar revisjon: Kostnader knyttet til Insides eksterne revisor, særlig i forbindelse med årsregnskapet.
6705 - Honorar regnskap: Kostnader knyttet til lønnskjøring og diverse regnskapstjenester
6800 - Kontorrekvisita: Utgifter i forbindelse med innkjøp av kontorrekvisita (papir, pen, post-it lapper, osv)
6810 - Data/EDB kostnader: Kostnader knyttet til lisenser og andre IT-tjenester, og diverse bankkostnader. 
7140 - Reisekostnad, ikke oppgavepliktig: Reisekostnader som ikke er oppgavepliktig. 
7210 - Provisjon annonsesalg 30%: Tidligere kostnad knyttet til provisjon ved annonsesalg, den gang Inside benyttet annonseselger.

7430 - Gave, ikke fradragsberettiget: Gaver gitt på vegne av Inside.
7700 - Styre og bedriftssamlingsmøter: Utgifter knytte til møter med styret og bedriftssamlingsmøter.
7790 - Inkasso, Annen kostnad, fradragsberettiget: Inkasso og annen fradragsberettigede kostnader.

Finansinntekt og kostnad:
8170 - Annen renteinntekt: Mva til gode. Vanskelig å forutse. 
Unummerert: Annen finanskostnad: Andre finanskostnader knyttet til bank og økonomi. Bl. a skatt, restskatt, og andre former for skatt.

7320 - Reklamekostnad: Utgifter som blir brukt i forbindelse med markedsføring og synliggjøring av avisen. Bl. a Facebook ads, Google ads, Dopapiret, fliers, og annet markedsføringsmateriale, samt. utgifter knyttet til 
rekrutteringsdager/infomøter.



Budsjett 2020 Kommentar
Kontonr Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Des Sum

Salgsinntekter

3000 7500 7500 7500 10000 10000 5000 5000 10000 10000 10000 10000 10000 102500
3910 310000 310000 Dette er støtte fra Velferdstinget
3999 0 1206 0 0 1007 0 0 0 2213 Bl. a kundeutbytte (vanskelig å forutse)
Sum 317500 7500 7500 11206 10000 5000 5000 11007 10000 10000 10000 10000 414713

Varekostnad 0 0
4310 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  Kostnader knyttet til produksjon av avisinnhold, ekslusivt reise- og matutgifter eller liknende. 
4320 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inside trykkes ikke lenger
4350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inside sendes ikke ut lenger
Sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dekningsbidrag 317500 7500 7500 11206 10000 5000 5000 11007 10000 10000 10000 10000 414713

Lønnskostnad
5000 0 0 85300 0 0 0 0 85300 170600 (Lønn til administrasjon + redaksjonen) 
5890 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Refunderte utlegg (reise, mat osv)
5990 5619,16667 21099,1667 5259,16667 5259,16667 2259,16667 2259,16667 2259,16667 2259,16667 2259,16667 5259,16667 5259,16667 9819,16667 68870 Diverse kostnader til medlemmer (mat, sosiale aktiviteter, osv)
5991 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5993 24900 0 0 0 0 0 0 0 22500 0 47400 egenandel hyttetur
5994 3000 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 6000 egenandel genser
Sum 5619,16667 48999,1667 5259,16667 5259,16667 2259,16667 87559,1667 2259,16667 5259,16667 2259,16667 27759,1667 5259,16667 95119,1667 292870

Avskrivninger
6015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Tatt utgangspunkt i forventet levetid 
6017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sum 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Andre driftskostnader 
6550 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 0 Drift og innkjøp av utstyr, som stand etc, morgenmøte, mac, pc, livestream,
6701 0 0 0 0 0 43687,5 0 0 0 0 0 43687,5 Kostnader knyttet til Insides eksterne revisor, særlig i forbindelse med årsregnskapet.
6705 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 27600 Lønnskjøring + regnskapstjenester
6800 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 166,66 1999,92
6810 5000 5000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 30000 Kostnader knyttet til diverse lisenser (Adobe, bank, styreplan, Canva osv) + bankkostnader
7140
7210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Inside benytter ikke lenger annonseselger
7320 4166,66 4166,66 4166,66 4166,66 4166,66 4166,66 4166,66 4166,66 4166,66 4166,66 4166,66 4166,66 49999,92 Markedsføring og synliggjøring av avisen I forskjellige medier, stand + markedsføringsmateriale
7430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7790 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sum 11633,32 11 633 8 633,32 8633,32 8633,32 8633,32 52320,82 8633,32 8633,32 8633,32 8633,32 8633,32 153287,34

Sum driftskostnader 17252,4867 60632,4867 13892,4867 13892,4867 10892,4867 96192,4867 54579,9867 13892,4867 10892,4867 36392,4867 13892,4867 103752,487 446157,34 Sum lønnskostnader, avskrivninger og andre driftskostnader

Driftsresultat 300247,513 -53132,487 -6392,4867 -2686,4867 -892,48667 -91192,487 -49579,987 -2885,4867 -892,48667 -26392,487 -3892,4867 -93752,487 -31444,34

Finansinntekt og kostnad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0

8170 0 0 0,00 0 0 0 0 0 0 0 (Mva til gode. Vanskelig å forutse)
13 685,00 14473 12608 0 0 0 0 0 40766 (Lagt til skatt her foreløpig, restskatt og annen skatt) 

Sum 0 -13 685,00 -14473 0,00 0 -12608 0 0 0 0 0 -40766
Resultat av finansposter ‐40766

Ordinært resultat ‐72210,34

Årsoverskudd ‐72210,34

Gave, ikke fradragsberettiget
Styre og bedriftsamlingsmøter

fradragsberettiget
Inkasso, Annen kostnad, 

Annen finanskostnad
Annen renteinntekt

Reisekostnad, ikke oppgavepliktig
Provisjon annonsesalg 30%

Reklamekostnad

Annen refusjon
Lønn

Annen personalkostnad

Egenandel genser

Arbeidshelg
Egenandel hyttetur

Avskrivning på inventar

Driftsmateriale
Honorar revisjon

Honorar regnskap

Annonseinntekt, avgiftspliktig

Kontonavn

Data/EDB kostnad

Støtte
Annen driftsrelatert inntekt

Trykkekostnad
Reportasjekostnader

Utsendelse

Kontorrekvisita

Avskrivning på maskiner



Kontonavn med beskrivelser: 
Salgsinntekter:
3000 - Annonseinntekt, avgiftspliktig:Annonseinntekter som er avgiftspliktige. 
3910 - Støtte: Diverse stønader tildelt Inside 
3999 - Annen driftsrelatert inntekt: Kundeutbytte fra banken, eller annet inntekt som faller under liknende betegnelse

Varekostnad:
4310 - Reportasjekostnader: Kostnader knyttet til produksjon av avisinnhold, ekslusivt reise- og matutgifter eller liknende.
4320 - Trykkekostnad: Kostnader ved trykking av papiravis. ‘Dopapiret’ faller ikke under her, men går under 7320 - Reklamekostnad
4350 - Utsendelse: Utsendelse av papiravis. Inside har ikke lenger en papiravis.

Lønnskostnad:
5000 - Lønn: Lønn til administrasjonen og redaksjonen i Inside
5890 - Annen refusjon: Refusjon for utlegg, som transport og mat. 
5990 - Annen personalkostnad  Kostnader knyttet til medlemmer, slik som mat under arrangementer, sosiale aktiviteter. 
5991 - Arbeidshelg: Utgifter knyttet til arbeidshelger og liknende arrangementer, særlig i regi av redaksjonen for journalistene
5993 - Egenandel hyttetur: Insides egenandel knyttet til hyttetur (som vanligvis har blitt arrangert 1 gang per år
5994 - Egenandel genser: Insides egenandel ved kjøp av hettegensere til medlemmene

Avskrivninger:
6015 - Avskrivninger på maskiner Avskrivning på maskiner
6017 - Avskrivning på inventar Avskrivning på inventar

Andre driftskostnader: 
6550 - Driftsmateriale: Utgifter knyttet til drift av Inside og innkjøp av utstyr, som stand, mac, datamaskiner, livestream, osv
6701 - Honorar revisjon: Kostnader knyttet til Insides eksterne revisor, særlig i forbindelse med årsregnskapet
6705 - Honorar regnskap: Kostnader knyttet til lønnskjøring og diverse regnskapstjenester
6800 - Kontorrekvisita: Utgifter i forbindelse med innkjøp av kontorrekvisita (papir, pen, post-it lapper, osv)
6810 - Data/EDB kostnader: Kostnader knyttet til lisenser og andre IT-tjenester, og diverse bankkostnader.
7140 - Reisekostnad, ikke oppgavepliktig: Reisekostnader som ikke er oppgavepliktig. 
7210 - Provisjon annonsesalg 30%:Tidligere kostnad knyttet til provisjon ved annonsesalg, den gang Inside benyttet annonseselger
7320 - Reklamekostnad: Utgifter som blir brukt i forbindelse med markedsføring og synliggjøring av avisen. Bl. a Facebook ads, Google ads, Dopapiret, fliers, og annet markedsføringsmateriale, samt. utgifter knyttet til rekrutteringsdager/infomøte
7430 - Gave, ikke fradragsberettiget: Gaver gitt på vegne av Inside.
7700 - Styre og bedriftssamlingsmøter: Utgifter knytte til møter med styret og bedriftssamlingsmøter.
7790 - Inkasso, Annen kostnad, fradragsberettiget Inkasso og annen fradragsberettigede kostnader

Finansinntekt og kostnad:
8170 - Annen renteinntekt  Mva til gode. Vanskelig å forutse. 
Unummerert: Annen finanskostnad Andre finanskostnader knyttet til bank og økonomi. Bl. a skatt, restskatt, og andre former for skatt



Kontonr 2021 2022 2023
Salgsinntekter

3000 130000 142500 162200
3910 ? ? ?
3999 2213 2213 2213
Sum 132213 144713 164413

Varekostnad

4310 0 0 0
4320 0 0 0
4350 0 0 0
Sum 0 0 0
Dekningsbidrag 132213 144713 164413

Lønnskostnad

5000 170600 170600 170600
5890

5990 68870 68870 68870
5991

5993 53800 60200 66600
5994 7200 8400 10800
Sum 300470 308070 316870

Avskrivninger

6015 0 0 0
6017 0 0 0
Sum 0 0 0

Andre driftskostnader 

6550

6701 4368,5 4368,5 4368,5
6705 27600 27600 27600
6800 1999,92 1999,92 1999,92
6810 30000 30000 30000
7140

7210

7320 50000 50000 55000
7430

7700 77965 87127 96330
7790

Sum 191933,42 201095,42 215298,42

Sum driftskostnader 191933,42 201095,42 215298,42

Driftsresultat ‐59720,42 ‐56382,42 ‐50885,42

Finansinntekt og kostnad

8170 0 0 0
40766 40766 40766

Sum 40766 40766 40766
Resultat av finansposter 40766 40766 40766

Ordinært resultat ‐100486,42 ‐97148,42 ‐91651,42

Årsoverskudd ‐100486,42 ‐97148,42 ‐91651,42

Kontonavn

Annonseinntekt, avgiftspliktig

Støtte

Avskrivning på inventar

Annen personalkostnad

Annen driftsrelatert inntekt

Utsendelse

Lønn

Annen refusjon

Driftsmateriale

Arbeidshelg

Egenandel hyttetur

Honorar revisjon

Styre og bedriftsamlingsmøter

Honorar regnskap

Reportasjekostnader

Trykkekostnad

Egenandel genser

Avskrivning på maskiner

Inkasso, Annen kostnad, 
fradragsberettiget

Annen renteinntekt

Annen finanskostnad

Kontorrekvisita

Data/EDB kostnad

Reisekostnad, ikke oppgavepliktig

Provisjon annonsesalg 30%

Reklamekostnad

Gave, ikke fradragsberettiget



 
 

 

VEDTEKTER FOR STUDENTAVISEN INSIDE AS (INSIDE) 

§ 1.  Navn og selskap 

§ 1.0  Studentavisen INSIDE AS er studentavisen til Studentforeningen ved 
Handelshøyskolen BI og eies 100 % av Studentforeningen ved Handelshøyskolen 
BI i Oslo (SBIO).  

§ 1.1 Selskapets foretningskontor er samlokalisert med Handelshøyskolen BI i Oslo 
Kommune.  

§ 1.2  Aksjekapitalen er på kroner 100.000,-. Aksjekapitalen består av 100 aksjer, hver 
pålydende 1000,-  

§ 2.  Virksomhet 

§ 2.0  INSIDE skal være troverdig, uavhengig og uredd studentavis. 

§ 2.1  INSIDE skal gjennom kritisk journalistikk sette søkelys på forhold ved 
Handelshøyskolen BI, samt andre relevante begivenheter.  

§ 2.2  INSIDE skal rette seg mot næringslivsstudenter på et nasjonalt nivå, med tyngde 
på studenter ved Handelshøyskolen BI. 

 
§ 2.3  INSIDE skal tilby interesserte studenter en organisasjon for utvikling av 

journalistiske egenskaper samt erfaring i administrasjon av mediedrift.  

§ 3.  Selskapets styre 

§ 3.0  Styret i SBIO er selskapets generalforsamling. 

§ 3.1  Styret skal bestå mellom tre og fem medlemmer. Følgende representanter skal til 
enhver tid sitte i styret 
- Én student fra INSIDE 
- Én student fra SBIOs styre 
- Én ekstern representant  

Det skal til enhver tid tilstrebes at det sitter følgende representanter i styret: 
- Én uavhengig studentrepresentant fra BI 
- Én ekstra ekstern representant 



 
 
 

Representanter til styret velges av Generalforsamlingen. Eksterne representanter 
har funksjonstid på to år, studentrepresentanter ett og et halvt år. Styret velger selv 
sin leder, men styreleder skal være en av studentrepresentantene i styret. 

 
§ 3.2  Representanten fra INSIDE skal ikke ha lederfunksjon i INSIDE. Den uavhengige 

studentrepresentanten skal ikke ha verv i studentforeningen i løpet av perioden. Et 
styremedlem kan ikke sitte i mer enn to påfølgende perioder.  

§ 3.3  Valgkomiteen i SBIO innstiller studentrepresentanter til styret. Styret innstiller 
eksterne representanter.  

§ 3.4  Styret skal sørge for den strategiske og langsiktige utviklingen av selskapet. Styret 
ansetter redaktør og administrativ leder.  

§ 3.5  Styrets medlemmer skal ikke motta økonomisk godtgjørelse for sitt arbeide.  

§ 3.6 Styret er vedtaksdyktig når mer en 50 % av styremedlemmene er til stede.  
Alminnelig flertall gjelder ved styrevedtak. 

 
§ 4.  Selskapets ledelse 

§ 4.0  Ansvarlig redaktør har det overordnede ansvaret for organisasjonen og alt 
redaksjonelt materiale. Administrativ leder har ansvar for den daglige drift og 
økonomi.  

§ 4.1  Styret foreslår disponering av overskudd overfor generalforsamlingen. Styret skal 
sikre at selskapet har tilfredsstillende likviditet. 

§ 5.  Selskapets generalforsamling 

§ 5.0  På den ordinære generalforsamling skal følgende saker behandles og avgjøres:  
(1) Godkjennelse av årsregnskapet og årsberetning, herunder utdeling av utbytte. 
(2) Andre saker som etter loven eller vedtektene hører under generalforsamlingen, 
som for eksempel valg av styre. 

§ 6.  Endring av vedtektene 

§ 6.0  Endring av vedtektene til INSIDE skjer etter innstilling fra Styret til 
Generalforsamling.  

7.  Oppløsning av selskapet 



 
 
§ 7.0  Oppløsning av selskapet kan først skje ved 2/3 flertall i Styret med endelig 

beslutning ved ¾ flertall i Generalforsamling  

§ 7.1  Ved avvikling vil alle midler fryses i et fond for studentmedier tilknyttet 
Handelshøyskolen BI. Fondet vil forvaltes av bobestyrer. Styret vil behandle 
kriterier for oppløsning av fondet. Ved oppløsning av fondet tilbakeføres midlene 
til aksjonærene. 


	0 Vis svar - Nettskjema
	1 Revisors-beretning-Studentavisen-Inside-AS-2018
	2 Inside - Velferdstinget (1)
	3 Resultat regnskap 2017
	3 Resultat regnskap 2018
	4 Regnskap 2019 (2)
	5 Budsjett 2020 (2)
	6 Budsjett 2021-2023
	9 Inside Vedtekter



