
Årsberetning 2019
for Norsk elbilforening



2 3

Innhold

Årsberetning 2019 for Norsk elbilforening  .............................  4

Nøkkeltall  ............................................................................. 5-6

Politisk påvirkning  ..................................................................  7 

Politiske gjennomslag i 2019  .................................................  8

Lading  .....................................................................................  9

Fagarbeid, undersøkelser og rådgivning  ...............................  10

Medlemsfordeler  ..................................................................  10

Medlemsutvikling  .................................................................  12

Media og kommunikasjon  ....................................................  13

Lokalforeninger  ............................................................... 14-15

Arrangementer ................................................................. 16-17

Organisasjonen  ................................................................ 18-19

Resultatregnskap for 2019  ...................................................  20

Økonomi og styret  ................................................................  21 

Christina Bu 

Generalsekretær, Norsk elbilforening

 I 2019 har organisasjonens 
udiskutable ekspertrolle i 
spørsmål som angår elbil-
utviklingen blitt styrket, og 
foreningen har deltatt aktivt 
i debatten og forsvart hvor-
for fremdeles sterk elbil- 
politikk er nødvendig.
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NøkkeltallÅrsberetning 2019 for Norsk elbilforening 

Året som gikk var preget av en jevn vekst i antall 
medlemmer, markedsandelen for elbiler og elbil-
bestanden økte, og Norsk elbilforening opplevde 
sterk pågang fra et stort antall nasjonale og inter-
nasjonale aktører. For å møte denne veksten har 
foreningen foretatt en oppbemanning og utvidet 
kontorene, ikke minst for å kunne bistå medlem-
mer raskt og effektivt, men også for å kunne tilby 
et bedre medlemstilbud for flere elbilister.  

Norsk elbilforenings ansatte har bidratt til kunn-
skapsdeling og synlighet ved deltakelse i media, 
og ved andre faglige relevante arenaer i og utenfor 
Norge. Antallet henvendelser og forespørsler fra 
myndighetsorganer, politikere, medier, bilprodu-
senter, akademia og mulige samarbeidspartnere, 

vitner om en sterk posisjon i norsk offentlighet i 
alle spørsmål som angår elektrifisering av vei- 
trafikken. Organisasjonens udiskutable ekspert- 
rolle i spørsmål som angår elbilutviklingen i Norge 
har blitt styrket i året som gikk.  

Elbilforeningens lokalforeninger er foreningens fri-
villige virksomhet. Denne delen har vært preget av 
vekst i 2019, med foreninger etablert i alle fylker 
utenom Sogn og Fjordane. Lokalforeningene har 
i 2019 jobbet aktivt med å opplyse lokalmiljø og 
myndigheter på fylkes- og kommunenivå med mål 
om å gjøre elbilistenes hverdag enklere.  

Norsk elbilforening er en medlemsorganisasjon med formål å fremme elektrisk mobilitet 
med energieffektive kjøretøy drevet av elektrisitet fra fornybare energikilder. Foreningen 
jobber aktivt for å redusere utslipp fra veitrafikken og sikre kontinuiteten i elbilforedelene 
gjennom å informere og påvirke norske myndigheter, interesseorganisasjoner og andre 
nøkkelaktører innenfor elektrisk mobilitet. 

Norsk elbilforenings hovedmål er formulert under følgende fem 
områder: 

Attraktivt 
medlemskap

Elbilpolitikk for 
en framtid uten 
eksos og støy

Kunnskap og 
formidling 

Aktive 
lokalforeninger 

Internasjonalt 
bidrag

Antall unike sidevisninger elbil.no (millioner) 

2017

3,4

2018

4,6

2019

5,0

Antall nye medlemmer

Antall ansatte

2017

15
Ansatte

2018

29
Ansatte

2019

33
Ansatte

2016

12
Ansatte

2016

2,7
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Politisk påvirkning

2019 har vært preget av mye elbildebatt i media, 
både om innføring av kjøpsavgifter på elbil og  
knyttet til fritak/rabatt for bompenger og andre 
bruksfordeler. Elbilforeningen har deltatt aktivt i 
debatten og forsvart hvorfor fremdeles sterk el-
bilpolitikk er nødvendig. Foreningen har aktivt  
forsvart bruksfordeler som rabatt på bom, ferge  
og parkering, så vel som kjøring i kollektivfelt, og 
vist hvorfor fremdeles fritak for kjøpsavgifter er 
avgjørende for at flere skal velge elbil og for å nå 
Stortingets mål om 100 prosent utslippsfritt nybil-
salg innen 2025.  

Foreningen har jobbet aktivt med å overbevise  
politikere og statlige etater om at ladeinfrastruk-
turen i Norge må bli bedre, på lokalt og nasjonalt 
nivå.  

I mars lanserte foreningen rapporten «Ladeklart 
Norge 2025 – En kur mot ladeangst», hvor forenin-
gen understreker at hurtiglading må gjøres en-
kelt og tilgjengelig om alle skal kunne velge elbil.  
Stortinget har vedtatt at alle nye biler som selges 
fra 2025 skal være nullutslippsbiler, men dette for-
utsetter en storstilt og planmessig utbygging, med 
tilstrekkelig kapasitet til å dekke behovet. Det er 
også helt avgjørende, spesielt for Distrikts-Norge, 
å endre måten man i dag betaler på for bruken av 
strømnettet (effekttariffer). Norsk elbilforening 
jobbet i hele 2019 for å sette denne saken på dags-
orden. 

Elbilforeningen var også aktiv i den offentlige  
debatten i forbindelse med at regjeringen la fram 
sin infrastrukturplan for alternative drivstoff, som 
dessverre betød få nyheter. 

Arbeidet med å påvirke elbilpolitikken til de poli-
tiske partienes programmer for kommende stor-
tingsperiode startet høsten 2019 med omfattende 
møtevirksomhet. Elbilforeningen har også gitt inn-
spill til forhandlingene om politikk i kommuner og 
fylkesting etter lokalvalget høsten 2019. 

2019 startet med forhandlinger om ny regjeringserklæring - Granavoldenerklæringen.  
Viktige gjennomslag i erklæringen var videreføring av elbilfordelene ut stortingsperioden 
og lovnader om en nasjonal støtteordning for borettslag, sameier og garasjelag. Denne 
støtteordningen har foreningen deretter jobbet for å få på plass. 

Nøkkeltall
Antall registrerte elbiler 

Antall normalladepunkt Antall hurtigladere 

2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019
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Lading
Hurtigladeutbygging har vært en hovedsatsing for 
Norsk elbilforening i 2019. Hver måned har det 
kommet opp nye hurtigladestasjoner, men selv 
om det planlegges og bygges nye hurtigladere 
over hele Norge, er det fortsatt ikke nok. I 2019 
ble det bygget 673 hurtigladere. Ifølge beregninger  
gjennomført av foreningen må det bygges rundt 
7200 nye hurtigladere innen 2025.  

For å gjøre det lettere å velge elbil og for å møte den 
økende elbilbestanden, krever Norsk elbilforening 
at hver kommune må ha minst to hurtigladere og 
at det må bygges én ladepark med minst 50 hurtig- 
ladere per 150. kilometer langs hovedveinettet.  

Politiske gjennomslag i 2019
4	Ny regjeringserklæring slår fast at nye personbiler og lette varebiler skal være  
 nullutslippskjøretøy i 2025. For å få til dette videreføres skattefordelene for  
 elbil når det gjelder engangsavgift og merverdiavgift i hele stortingsperioden. 

4	Regjeringserklæringen lover også en støtteordning for lading i borettslag, 
 sameier og garasjelag. 

4	Enova har lansert støtteordning for bedrifter som kjøper elvarebil. 

4	Oslo planlegger gratis bompengepassering for elvarebil, med innføring i 2020.

4	Merkur-programmet for lokale dagligvarebutikker i Distrikts-Norge inkluderer 
 nå også lading i støtteordningen, ikke bare bensin- og dieselpumper.
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Fagarbeid, undersøkelser og rådgivning  
Gode faglige innspill er en viktig del av arbeidet vårt for påvirkningsarbeid, og vår innsikt 
og unike dialog med landets elbilister gir oss et kunnskapsgrunnlag som er ettertraktet 
både nasjonalt og internasjonalt. 

I april gjennomførte foreningen Elbilisten 2019. 
Over 16 000 norske elbil-eiere deltok i under- 
søkelsen, hvor de bidro med sine erfaringer og  
meninger om elbil, lading og elbilpolitikk. Resul- 
tatene fra denne årlige undersøkelsen gir viktig 
innsikt og danner utgangspunkt for medieaktivitet,  
politisk påvirkning, dialog med bransjeaktører  
og internasjonal kunnskapsformidling. Blant annet 
viste undersøkelsen at 94 prosent av elbilistene 
i Norge er fornøyde eller veldig fornøyde som el-
bil-eiere.  
 
En annen undersøkelse som har blitt gjennomført 
i 2019 er Elbilbarometeret. Denne ble gjennom-
ført i samarbeid med Opinion og Nordisk energi- 
forskning, og hadde 4798 respondenter fra hele 
Norden. Resultatet viste at avgiftsfritak er viktig 
for at nordmenn skal kjøpe elbil neste gang de skal 
bytte bil. Rekkevidde oppgis som største barriere 
for å kjøpe elbil i Norge, mens i resten av de nor-
diske landene er kjøpsprisen for elbil den største 
barrieren. 

Foreningen har også gjennomført undersøkelsen 
Elsyklisten 2019, i tillegg til flere tester av elbiler i 
ulike segmenter og til ulik bruk, hvor spesielt test 
med campingvogn fikk mye oppmerksomhet. 

Norsk elbilforening har flere prosjekter med ekstern 
finansiering, blant annet drift og vedlikehold av den 
nasjonale ladestasjonsdatabasen NOBIL, på opp-
drag fra Enova. Foreningen videreførte også i 2019 
Interreg-prosjektet Hele Gröne Vägen, hvor sam- 
arbeidspartnere er Østfold fylkeskommune og  
Follo i Akershus og kommunene i Fyrbodal. I 2019 
har foreningen også tatt del i et prosjekt om el- 
ektriske drosjer i Fredrikstad og Sarpsborg. 
Foreningen har også gjort enkelte oppdrag for 
kommersielle aktører, blant annet innen lading og 
for bilprodusenter. 

Fagavdelingens laderådgivningstjeneste, som 
ble opprettet i 2016, har fortsatt å være et viktig  
forretningsområde i 2019. Rådgivningstjenesten 
inkluderer befaring og rapport med anbefalinger 
om tekniske løsninger, betalingsordninger, krav-
spesifikasjoner m.m. overfor borettslag og sam- 
eier, samt andre større ladeanlegg.  

 

Medlemsfordeler
I løpet av 2019 har foreningen lansert flere nye 
medlemsfordeler. Den viktigste har vært medlems- 
tilbud på veihjelp fra Viking som ble lansert på  
våren. Mye tyder på at medlemstilbudet har slått 
godt an, det har vært mye digital trafikk på de  
aktuelle sidene på elbil.no og flere har bestilt  
veihjelp som en del av medlemskapet. 

Elbilforeningens ladebrikke er fremdeles den mest 
populære medlemsfordelen, mens appen «Elbil- 
appen» blir stadig mer brukt. Ved utgangen av 
2019 hadde den over 57 448 brukere. Foreningen 
har brukt mye ressurser på videreutvikling av  
appen i dialog med våre medlemmer.  

Foreningens avtaler med Tibber, Schneider, EVBox, 
Otovo, Austin Lyngmyr, Storebrand og Hurtigruta 
Carglass har blitt overført i året som gikk.   
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Media og kommunikasjon
Elbil fortsetter å få stadig større oppmerksomhet i norske og internasjonale medier, og 
Norsk elbilforening har befestet stillingen som kunnskapsbase for media, elbilmarkedet 
og elbilpolitikken.  

Ved utgangen av 2019 hadde Elbilforeningen økt medlemstallet med 8500 sammenlignet 
med året før. Antallet innmeldinger har vært stabilt året gjennom, og antall henvendelser 
fra medlemmer, særlig knyttet til lading, har økt proporsjonalt med medlemstallet.  

Medlemsutvikling

Elbilforeningen jobber kontinuerlig med å styrke  
kapasiteten, og forbedre systemene som skal  
ivareta en god og tilgjengelig medlemsservice.  
Målet er å gi medlemmene den beste hjelpen de 
kan få og svar på konkrete spørsmål de måtte ha. 
Mye av dette gjøres også via nyhetsbrev på e-post 
med relevant brukerinfo. Videre har vi styrket sats- 
ingen på tester og forbrukerråd i løpet av 2019.  

Elbilforeningen har lenge hatt samarbeid med bil- 
importører som forhandler elbil om å legge ved 

Elbilforeningens startpakke i alle nye elbiler med 
tilbud om ett års gratis medlemskap, inkludert 
medlemsfordeler. Denne avtalen vi har med bil- 
importørene er en viktig rekrutteringskanal for  
Elbilforeningen, som har bidratt til at nye elbil- 
kunder får en god og tett oppfølging. I løpet av 
2019 har vi fått på plass nye avtaler med nye bil- 
importører, som betyr at det blir enklere for flere 
nye elbilister å komme i gang med lading og sitt 
elbilbehov.  

Eksempler på medieoppslag 2019:

 

 

Elbilforeningen fikk også svært stor internasjonal 
mediedekning i forbindelse med at halvparten av 
nybilsalget i mars var elbiler, med bred dekning i 
for eksempel asiatiske medier, i globale nyhets- 
byråer og CNN. Elbilpolitikken trekker journalister 
til Norge og gir dekning over hele verden. 

Foreningen har lagt vekt på sin uavhengige rolle 
som forbrukernes veileder med testing av elbiler.  

I løpet av 2019 har foreningen styrket sin medie- 
aktivitet for å bidra med og vinne innpass i sam-
funnsdebatter som berører elbilutviklingen og skif-
tet til elbil. Vi har hatt flere store medieoppslag 
knyttet til elbilpolitikken med krav og innspill til  
nasjonale og lokale myndigheter. 

 

Elbil.no og sosiale medier
I 2019 hadde elbil.no fem millioner unike sidevisninger. Det er særlig forbruker-
stoff og veiledninger som kart med ladestasjoner, ladebrikke, dagens elbiler og 
elbilstester som er mest populært, men viktige saksområder fra elbilmarkedet 
og politiske prosesser dekkes også. Saker der Elbilforeningen forsvarer elbil er 
populært og får tidvis stor spredning.  
 

elbilforum

Følgere Facebook: 

26 200 
Følgere Instagram: 

3 500  
Følgere Twitter: 

9 500  
Brukere elbilforum: 

24 000  
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Lokalforeninger

Norsk elbilforenings landsmøte ble avholdt i  
Trondheim den 11. mars, der alle lokalforening- 
ene var representert. På landsmøtet ble det særlig  
diskutert behovet for mer politisk arbeid lokalt, 
samt behovet for enkle gjennomførbare konsepter 
for lokalforeningene for å bevare eksisterende og 
verve nye medlemmer.  
 

Lokalforeningene tok i samarbeid med adminis-
trasjonen kontakt med så mange førstekandi- 
dater som mulig ved kommune- og fylkesvalget 
og stilte spørsmål knyttet til lokal elbilpolitikk, og 
har også jobbet opp mot beslutninger rundt bom- 
pengerabatt, parkering, elektrifisering av kommu-
nens bilflåte og lading.  

I løpet av høsten har over halvparten av  
lokalforeningene arrangert en eller flere «La-
deprat»-arrangementer som ble lansert på 
styreledersamlingen. Styreledersamlingen 
samlet ledere og nestledere fra alle lokal-
foreningene til en helg i Oslo i oktober med 
inspirasjon, læring og diskusjon.  

Det eneste fylket uten en aktiv lokalforening 
er Sogn og Fjordane. Høsten 2019 var Norsk 
elbilforening på en miniturné i Vestland fyl-
ke. Der ble relasjoner til medlemmer bygget 
for å starte opp en lokalforening i Sogn og 
Fjordane i 2020. I tillegg ble turneen brukt til 
å knytte tettere kontakt med fylkes- og kom-
munepolitikere i regionen.  

I 2019 har vi hatt 13 lokalforeninger som dekker 18 fylker. Lokalforeningene avholdt års-
møter vinteren 2019, for Troms og Finnmark innebar det for første gang separate års- 
møter da det har blitt besluttet å dele denne lokalforeningen i to. 

Antall medlemmer per lokalforening ved utgangen av 2019
(per. 31.12.2019) 

Finnmark elbilforening:  116 
Troms elbilforening:  636 
Nordland elbilforening:  1232 
Trøndelag elbilforening:  4648 
Møre og Romsdal elbilforening:  1930 
Sogn og Fjordane elbilforening:  777
(planlegges etablert i 2020) 
Hordaland elbilforening:  7790 
Rogaland elbilforening:  6421 
Agder elbilforening:  3416 
Vestfold og Telemark elbilforening:  6025 
Østfold elbilforening:  4117 
Oslo og Akershus elbilforening:  31998 
Buskerud elbilforening:  4385 
Mjøsen og omegn elbilforening:  3762 
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Arrangementer

Internasjonalt bidrag 
Gjennom året som gikk har Elbilforeningen, 
både direkte og gjennom AVERE (European  
Association for Electromobility), jobbet inter- 
nasjonalt opp mot bilbransjen og politiske orga-
ner for å dele vår kompetanse, blant annet ved å 

I mars ble det også arrangert 
et eget fagseminar om lading 
av elbiler med deltakelse fra 
ladebransjen og politikere.  
Elbilforeningen lanserte da  
rapporten «Ladeklart Norge 
2025 – En kur mot ladeangst». 

Som i tidligere år deltok Elbil-
foreningen på Arendalsuka, 
og for første gang var forenin-
gen en del av Samferdsels- 
teltet. Her arrangerte forenin-
gen årets kåring av Norges el-
bilhovedstad, hvor Stavanger 
gikk av med seieren. Stavanger 
kommune, ved kommunalråd 
Per A. Thorbjørnsen, fikk prisen 
overrakt av klima- og miljømi-
nister Ola Elvestuen. Ved sam-
me anledning delte foreningen 
også ut prisen «årets Buddy» 
for andre gang. Prisen gikk i 
2019 til Kari Asheim, som har 
jobbet med elbilpolitikk i miljø-
stiftelsen Zero.  

Elbilforeningen arrangerte 
også et eget ladearrangement 
på Arendalsuka. Arrangemen-
tet ble gjennomført i samar-
beid med Norske Boligbyg-
gelags Landsforbund (NBBL) 
og Drivkraft Norge, og dannet 
grunnlaget for en konstruktiv 
dialog med Norges- vassdrag 
og energidirektorat for å sikre 
mer fornuftige rammevilkår for 
hvordan hurtiglading prises i 
strømnettet. Begge arrange-
mentene på Arendalsuka had-
de et høyt antall besøkende.  

delta på møter og holde innlegg på konferan-
ser i utlandet, og ved å arrangere Nordic EV 
Summit 2019 i Oslo. Foreningen har også del-
tatt i relevante internasjonale forsknings- og 
utviklingsprosjekter innen elektrisk mobilitet.  

Nordic EV Summit 2019 ble avholdt i mars på Clarion Hotel the Hub i Oslo. Konferan-
sen var en stor suksess, og samlet over 900 norske og internasjonale beslutningstakere,  
bransjefolk, forskere og interesseorganisasjoner fra over 40 land. I samarbeid med  
Teknisk Ukeblad, SAMS Norway og Nordisk energiforskning har Elbilforeningen skapt en 
møteplass for nye samarbeid og viktige relasjoner.  

”Ansatte i Elbilforenin-
gen har også hatt en 
aktiv rolle på mange 
andre konferanser og 
seminarer som fore-
dragsholdere og har 
totalt holdt 76 fore-
drag i løpet av 2019.”
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Generalsekretær 
Christina Bu

Administrasjon

Kommunikasjon
og 

samfunnskontakt 

 Unni Berge

Medlemskap 
og CRM 

Line Bergsjøbrenden

Fag og 
rådgivning 

 Erik Lorentzen

 Marked og
Partnersamarbeid

 
 Trond Iversen

Nestleder 
Petter Haugneland

Ansatte 
Norsk elbilforening har i løpet av året 
økt bemanningen med syv nye stillinger. 
To ansatte har sluttet. 

Ved årsskiftet var det 29 heltidsansatte, 
i tillegg til fire deltidsansatte. Dette rep- 
resenterte i alt 31,1 årsverk. 
De ansattes gjennomsnittsalder var 
pr. desember 2019 på 41,5 år.  

Arbeidsmiljø
Arbeidsmiljøet i foreningen har i 2019 
vært meget godt, sykefraværsprosenten 
har ligget på 3,05 prosent. To ansatte 
har vært langtidssykmeldte. Det har ikke 
blitt rapportert skader eller ulykker på  
arbeidsplassen.  
 
I løpet av året har det blitt avholdt 
jevnlige møter med de ansatte. I til-
legg har vi gjennomført en med- 
arbeiderundersøkelse i samarbeid med 
Great Place to Work. Resultatene fra 
undersøkelsen var svært gode. De an-
satte ble informert om resultatene på et 
allmøte, og har i egne avdelinger og på 
allmøter jobbet videre med mål for opp-
følging. Totalt 30 av 33 medarbeidere 
besvarte undersøkelsen. 
97 prosent mener at Norsk elbilforening 
er et flott sted å arbeide. På bakgrunn 
av de gode resultatene ble Norsk elbil-
forening Great Place to Work Sertifisert. 

Diskriminering 
Foreningen arbeider aktivt for å for-
hindre diskriminering som følge av 
nedsatt funksjonsevne, etnisitet, nasjo- 
nal opprinnelse, hudfarge, religion eller 
livssyn. Aktivitetene i 2019 har blant 
annet omfatte rekruttering, lønns- og 
arbeidsvilkår, forfremmelse, utviklings-
muligheter og beskyttelse mot trakas-
sering. 
I forbindelse med ansettelsespro- 
sesser har vi en generell beslutning 
om at en mann, en kvinne og en med 
innvandrerbakgrunn skal, så sant det 
er mulig, kalles inn til førstegangs- 
intervju.

Likestilling
Norsk elbilforening har som mål å være 
en arbeidsplass der det råder full like-
stilling mellom kvinner og menn og har 
innarbeidet en policy som tar sikte på at 
det ikke forekommer forskjellsbehand-
ling på bakgrunn av kjønn. Foreningen 
har alltid lagt vekt på å rekruttere kvin-
ner som tillitsvalgte og ansatte. Dette 
er særlig viktig i en bransje som tradi-
sjonelt har vært mannsdominert. 
 
Blant Elbilforeningens faste ansatte 
var det ved årsskiftet 17 kvinner og 16 
menn. I hovedstyret var det seks menn 
og tre kvinner, samt to kvinner og to 
menn i valgkomiteen. Blant de tillits-
valgte lokalt var det i 2019 fortsatt flere 
menn enn kvinner.  

Ytre miljø
Elbilforeningen har forsøkt i størst mulig grad å begrense forbruk og aktivitet som har en miljø-
effekt. I 2019 har foreningens to elbiler, to el-sparkesykler og elsykkel blitt brukt i størst mulig 
grad på jobbreiser. På lengre turer har elbil eller tog blitt prioritert i stedet for fly der det hvor 
det har vært mulig. Foreningens virksomhet har ikke forurenset det ytre miljø i betydelig grad.

 

Organisasjonskart
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Økonomi 
Foreningens totale inntekter i 2019 var på 43,1 
millioner kroner, som er en økning på 8,8 millioner 
kroner i forhold til året før. Økningen kommer i  
hovedsak fra en sterk medlemsvekst samt inntek-
ter fra rådgivning. Kontingentinntektene er frem-
deles foreningens viktigste inntektskilde, og stod i 
2019 for i overkant av 37 millioner kroner. 

Totale kostnader i 2019 var på 46 millioner kroner, 
som er en økning på 13,8 millioner kroner sammen-
lignet med året før. En økning i personalkostnader 
på 5,8 millioner kroner står for en del av den totale 

Styret 
Styret har etter Landsmøtet 2019 bestått av følgende medlemmer:  

kostnadsøkningen og henger sammen med man-
ge nyansettelser også i 2019. Det samme gjelder 
en generell økning av driftsutgifter og videreutvik-
ling av våre nye kontorlokaler i Oslo sentrum. 

Foreningens årsresultat gir et underskudd på 2,9 
millioner som er 0,6 millioner foran budsjett.   

Foreningens likviditet var god gjennom hele året.  

Basert på foreningens resultater mener styret at en 
videre drift av Norsk elbilforening å være forsvarlig. 

Valgkomiteen har i 2019 bestått av følgende medlemmer:  
4	Gjermund Skaar 

4	Carl Anton Stenling

4	Theresa Michelle Ridgway 

4	Hilde Walmestad (vararepresentant) 

Salgsinntekt  2 124 685  1 367 333
Prosjektinntekter  1 460 116  1 540 574
Kontingenter  37 034 370  29 274 076
Konferanseinntekt  485 649  355 157
Leieinntekt  187 280 
Tilskudd samferdelsdepartementet  1 500 000  1 500 000

Provisjonsinntekt  387 090  246 243

Sum driftsinntekter  43 179 189  34 283 382
 

Personalkostnad  (21 427 459)  (15 630 183)

Avskrivning på driftsmidler og immaterielle eiendeler  (334 521)    (48 773)
Annen driftskostnad  (7 054 516)    (6 537 018)
Medlemskap / medlemsfordeler (16 192 352)  (9 316 379)
Organisasjon / tillitsvalgte (1 132 412)  (653 540)

Sum driftskostnader  (46 141 260)  (32 185 893)

Driftsresultat  (2 962 071)  2 097 489

Annen renteinntekt  94 318  73 146
Annen finansinntekt  65 443  1 827

Sum finansinntekter  159 761  74 974

Annen rentekostnad  (3 307)  (2 926)
Annen finanskostnad  (10 423)  (5 068)
Sum finanskostnader  (13 731)  (7 993)
Netto finans  146 030  66 980

Ordinært resultat før skattekostnad  (2 816 040)  2 164 470

Skattekostnad på ordinært resultat  (83 648)  (56 478)
Ordinært resultat  (2 899 688)  2 107 992

Årsresultat  (2 899 688)  2 107 992

Overføringer

Annen egenkapital  (2 899 688)  2 107 992

Sum  (2 899 688)  2 107 992

Resultatregnskap for 2019 Norsk elbilforening

2019 2018
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