Årsmelding 2003 og 2004 for
Driftsfondet åt Studentmållaget i Oslo

Driftsfondet vart skipa i 1986 etter at Oslo kommune endra stønadsreglane og stengde ute studentorganisasjonar. Etter ei stor innsamling mellom målfolk vart den fyrste grunnstolen i fondet på over 200 000 kr. Avkastninga kan overførast til drifta åt Studentmållaget. 

Arbeidet i perioden
Driftsfondsstyret hatt eitt møte på e-post i perioden for å handsame denne årsmeldinga. Studentmållaget har ikkje søkt om tilskot frå fondet, og det har difor ikkje vore naudsynt å ha fleire møte. 

I 2004 vedtok årsmøtet i Studentmållaget i Oslo å avskipe Husfondet til laget og leggje midlane i Husfondet til Driftsfondet. Det er den faste økonomen i laget, Sigurd Helle, som har vore ansvarleg for Husfondet. Han overførte bankmidlane i Husfondet – 59 878 kr – til Driftsfondet 3.12.2004.  Aksjar og obligasjonar frå Husfondet vil bli overført i 2005, når endeleg rekneskap for Husfondet ligg føre. 

Grunnstolen i fondet er i dag 358 781 kr. Samla er fondet på 384 048 kr (medrekna pengane SmiO har høve til å ta ut frå fondet). Alle midlane i fondet er samla på vekstkonto i Sparebanken Hardanger.

Manglande rekneskap for 2001 og 2002
Rekneskapspermen for Studentmållaget for 2001 og 2002 er vekke. Rekneskapen for Driftsfondet låg i denne permen. Rekneskapsoversyn, hovudbok og bilagslistene for hovudlaget er lagra; men diverre ikkje for Driftsfondet. Tala for 2001 og 2002 er difor blanke. Tala for 2003 og 2004 stemmer med eitt unntak: Vi veit ikkje kva renteinnkomene i 2002 var, men har sett summen til å vere 10 000 kr.

I den siste rekneskapen for fondet sto det oppført to utlån:
	SmiO-soga hadde lånt 55 915,26 kr. 
Desse vart betalte attende til fondet 1.11.2003, med 8944 kr i renter.
	NMU hadde lånt 52 148 kr 
Lånet var opphavleg på 45 000 kr, med tillegg av renter på 7148 kr.
Desse vart betalte attende til fondet 30.3.2001


Sogenemnda og NMU har bilag for attendebetalingane. Driftsfondsstyret er difor trygge på at fondet ikkje har andre uteståande lån. Dette gjer at vi òg kan stole på tala for 2003 og 2004.

Driftsfondet frametter
Driftsfondet har blitt svært mykje større dei siste åra. Frå 1997 til 2004 har fondet auka med 134 000 kr (54 prosent). 

Det er fleire årsaker til dette:
	Studentmållaget har ikkje teke ut pengar frå fondet i fleire år. Rentene er lagt til grunnstolen.

Fondet har lånt ut pengar til NMU, sogenemnda og skuleboknemnda, til litt høgare rente enn i innskotsrentene i banken.
Kontomidlane i Husfondet – nesten 60 000 kr – vart lagt til Driftsfondet i 2004.

I 2005 vil fondet nærme seg 400 000 kr. Styret vil vurdere å plassere pengane på andre måtar enn høgrentekonto for å få høgare avkasting på midlane, eventuelt i samarbeid med andre fond i målrørsla.
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