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DELKOPI AV BUDSJETT FOR FISKALÅRET 2009/10 
 

  AKTIVITETSKASSA - STØTTER             
  Kakelotteri   22000 6000       
  Lions Mint   4000 2600       
  Juletrær   11000         
  Vedsalg Tallin   8500 3500       
  Tulipanaksjon   35000 18000       
  Bingo   160000 1000       
  Omsetning   240500 31100       
  Til fordeling     209400       
  Kontroll   240500 240500       
                
  STØTTEAKTIVITET             
  Støtte lokalt             
  Stille aktiviteter     10000       
  Bo-og akt.senteret     3000       
  Snekkerboden     7000       
  Ungdomshuset     8000     Etter søknad 
  Kløfta Gamle Skole     3000     Etter søknad 
  Romerike krisesenter     8000       
  Åreppen 4 H     4000     Etter søknad 
  Natteravnene     3000     Etter søknad 
  Historielaget     3000     Etter søknad 
  Kløfta Vel     5000       
  Kløftadagene   4000 1200       
  Kløfta i.l. ungdomsarbeid     20000       
  Borgen i.l, ungdomsarbeid     20000       
  Kløfta Skolekorps     20000       
  Hurdalsrennet     800       
  "Dette er mitt valg"     10000       
  Tegnekonkurransen     1200       
  Omsetning   4000 127200       
  Balanse, utgifter   123200         
  Kontroll   127200 127200       
                
                
                
                

  Støtte nasjonalt             
                
  Lions førehundskole     2000       
  Ridderrennets venner     3000       
  Beitoleiren     3100       
  Leo ungdomskonto     5000       



                
  Omsetning   0 13100       
  Balanse, utgifter   13100         
  Kontroll   13100 13100       
                

  Støtte internasjonalt             
                
  Ungdomsutveksling     20000       
  Nordisk samarbeid     1000       
  Prosjekt Minsk,drift     3500     Kr. 100,- pr. medle
  Familiesenter Minsk bygg     3500     Kr. 100,- pr. medle
  Ungdomsleir     2500       
  Katastrofeberedskap     3500       
  LCIF     1200       

  Hjelpesendinger Litauen     3500     
Betalt 3.500 for mye 09 
(Eidsvoll) 

  Eget fadderbarn SOS     3000       
  Fadderbarn Uganda     3000       
  Lions Mogilow     1200       

  
Rehabilitering barnehjem 
Vilnius     20000       

  Tallin     22000       
  Omsetning     87900       
  Balanse, utgifter   87900         
  Kontroll   87900 87900       

 
 
 
 
 
 
 
 

 


