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STYRETS ÅRSBERETNING

Norges ME-forening holder til i leide lokaler i Nedre Slottsgate 4, 0157 Oslo.

I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetningen om fortsatt drift er til stede og lagt til grunn ved 
utarbeidelsen av regnskapet. Styret i Norges ME-forening er positive til fortsatt drift i 2018.

Sum anskaffede midler var på kr 5 387 303 mot kr 3 705 510 i 2017. Heri inngår innsamlede midler til ME-Forskn-
ing med kr 1 916 976 mot kr 699 314 i 2017.  Når en ser bort fra de innsamlede forskningsmidlene er de anskaffede 
midlene kr  464 131 høyere i 2018 enn året før.

Andre administrasjonskostnader ligger litt høyere i 2018 enn i 2017. 2014 var første året foreningen presenterte 
et aktivitetsregnskap og fordelingen av kostnader på de enkelte aktivitetene var ikke fullstendig, men 2018, som i 
2017, viser nå et riktigere bilde. Lønnskostnadene er noe høyere i forhold til 2017, noe som skyldes at vi ansatte en 
rådgiver i 2018.

ME-Forskning bevilget i 2018 kr 592 241 til forskning på ME mot kr 460 000 i 2017. Innsamlede midler som går inn 
som båndlagt kapital er på kr. 1 261 446. Samlet aktivitetsresultat viser et overskudd på kr 1 452 935. 

Pr. 31.12.2018 har foreningen kr 3 948 315 i omløpsmidler. Kortsiktig gjeld kan uten vanskeligheter innfris, og den 
likvide situasjonen er tilfredsstillende.

Fri formålskapital er pr 31.12.2018 på kr 1 564 739 kr mot kr  1 448 250 for 2017.

Arbeidsmiljøet anses å være godt. Det har ikke forekommet skade eller ulykker i forbindelse med foreningens drift.

Foreningen har som mål å være en arbeidsplass der det råder full likestilling mellom kvinner og menn, og hvor det 
ikke forkommer forskjellsbehandling grunnet kjønn. Styret består av tre kvinner og fire menn. Foreningens virksom-
het medfører verken forurensning eller utslipp som kan være til skade for det ytre miljø.

Etter styrets og generalsekretærens oppfatning gir årsregnskapet en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av 
foreningens virksomhet og dens stilling pr. 31.12.2018.
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