








Agenda: 
1. Godkjenning av innkalling  
2. Årsberetning 
3. Regnskap og Balanse for 2016 
4. Budsjett for 2017 
5. Justering av vedtekter: 

Endre navn fra Generalforsamling til Årsmøte 
 
| 
 
6. Valg av nytt styre 

Dagens styre: 
Thomas, Erik, Kjell, Martin, Nikolai, James er med videre. 
Mohammad og Jon går ut 
Berit (Cogni) Larsen og Elias Bakken 
 
Håvard Espeland ble valgt igjen som kasserer og James Fox meldte seg som frivillig 

revisor. 
 

7. Eventuelt 
- Bitraf har vokse-smerter -> hvor og hvordan går vi videre? 
- Rutiner for å slippe inn folk som ringer på 

Årsberetning 2016 
Året begynte litt dårlig ved at megleren vår hos Olav Thon fortalte at leien ikke ville bli fornyet for 
Youngs gate 6. Kulturhuset skulle rives og i mellomtiden skulle de være i YG6. Vi hadde fått 
noen hint om at noe slikt som dette var på gang, så det kom ikke helt overraskende. 
 
I Januar og Februar var Jens Chr, Thomas og flere medlemmer på visninger forskjellige steder i 
byen. Det er ikke akkurat flust med lokaler som egner seg for Bitrafs aktiviteter, så dette var noe 
som tok mange ukers intens jobb å løse. Det var spesielt et lokale i Schweigaards gate som var 
godt egnet, men her fikk vi et litt overraskende avslag. Vi forhandlet også lenge om et lokale på 
Holbergs plass (ved SAS-hotellet), men det strandet da søskenflokken som eide lokalene ikke 
kunne gå lavt nok ned i pris. 
 
Etter å ha sett på mye forskjellig, endte vi opp med å leie av Olav Thon igjen - rett på den andre 
siden av Youngstorget. Lokalene var mye større enn de gamle og det var med klump i halsen at 
vi gikk fra å leie 450m2 til hele 700m2. Dette var nesten en dobling av lokalene og vi var usikre 
på om vi ville klare å få dekket det inn. 
 



 
Styret laget og diskuterte forskjellige budsjetter og fant ut at i verste fall ville vi akkurat ikke gå 
konkurs i august. Det viste seg imidlertid at bekymringen var unødvendig. Etter bare et par 
måneder var vi nesten i null, av flere grunner: 

- Flere medlemmer stilte opp og tok en kontorplass for å fylle opp 
- De nye kontorlokalene har høyere standard og har vært lettere å leie ut 

 
Avtalen vi har nå varer i 5 år, med mulighet for å si opp etter tidligst 3 år. I de gamle lokalene 
hadde vi 122.000 i depositum. For de nye lokalene skulle Thon egentlig ha 570.000, men vi fikk 
forhandlet dette ned til 380.000 med en gradvis innbetaling. Nå i april betalte vi inn 100.000 til 
og er oppe i 300.000 i midler som er bundet i depositum. I oktober skal vi betale de siste 
80.000. 
 
Vi har også fått en god pris per kvadratmeter og det første året fikk vi et ekstra avslag per mnd. 
Fra og med april 2017 betaler vi nå full leiepris og dette medførte at vi måtte øke leieprisene for 
kontorplassene. Dette har ikke vært gjort på en stund og om vi ikke hadde gjort økningen ville 
faktisk medlemmene sponset kontorbrukerne. Med økningen blir dette omvendt igjen og Bitraf 
har igjen et lite overskudd hver måned. 
 

 
 
Økonomien i foreningen er god, men vi bør i 2017 bygge oss opp et lite buffer. Foreningens 
inntekter har økt jevnt i takt med antall medlemmer, mens økonomien i Byteraffineriet AS har 
hatt en formidabel økning det siste året. Byteraffineriet AS er heleid av foreningen Bitraf og står 



for leieforholdet til Olav Thon. Dette var helt nødvendig for å kunne overta de nye lokalene, men 
2016 er faktisk året da Bitraf ble eier av en “million-bedrift”. 
 

 
Økonomien i driftsselskapet er nå endelig solid og vi har klart å bygge opp en liten 
egenkapital-reserve. Dette gjør det på sikt mulig å oppta lån til fornuftige betingelser med tanke 
på eventuelle utvidelser i fremtiden. 
 

Medlemsveksten har fortsatt gjennom året og vi har 
nesten doblet antall medlemmer siden vi flyttet. Nå på 
slutten av året har vi omtrent 160 vanlige 
medlemmer. I tillegg har vi over 40 kontormedlemmer 
(kontorbrukere er vanlige medlemmer på linje med 
andre) og 17 sponsormedlemmer gjennom 
sponsorene våre Abida, Microsoft, Accenture, 
JavaBin og Spinn Arkitekter. 
 
Til sammen har vi derfor nå over 200 medlemmer og 
av disse er rundt 150 innom hver eneste måned! 



Medlemmene våre bruker faktisk Bitraf veldig mye og vi fortsetter å vokse som bare det. Akkurat 
dette medfører en del praktiske problemer når det gjelder rydding, renhold og plass generelt. Vi 
snakker mer om dette senere på årsmøtet, men Bitraf har faktisk en del kraftigere 
“vokse-smerter” enn i fjor, da vi begynte å snakke om dette. 
 
For noen år siden slet vi med en veldig ujevn inntektsstrøm som gjorde det vanskelig å vite om 
vi hadde penger til neste husleie. Innføringen av Stripe har vært en kjempesuksess og gir styret 
til enhver tid oppdatert informasjon om økonomien i neste måned. Strålende jobbet av vår 
kasserer Håvard! Her er statistikken fra januar i år. 
 

 
Aktivitetsnivået har vært bra gjennom hele året, med en kraftig nedgang rundt mars/april og 
desember/januar. Dette førte til en direkte nedgang i medlemmer og har gjort det klart for styret 
at det er utrolig viktig at de regelmessige kursene kjøres jevnt. Generelt sett er det slik at alle 



aktiviteter på Bitraf generer nye medlemmer. For å sikre dette har styret kommet frem til at de 
som holder sikkerhetskurs for laserkutter og CNC-fres skal kunne få betalt opptil 1500 kroner pr 
kurs. Grunnen er at disse kursene MÅ holdes av sikkerhetsmessige grunner. Det er ikke alle 
som benytter seg av muligheten for å få betalt, men for noen har dette vært dette et godt 
argument hjemme når man skal “være borte enda en kveld” for å holde kurs på Bitraf. 
 
På Meetup-siden nærmer vi oss nå 2000 medlemmer (!) og hver gang et nytt kurs legges ut er 
det derfor potensielt veldig mange som får vite om det. Flere av workshop’ene har for eksempel 
blitt fyllt opp på bare noen få timer, så det er viktig at medlemmene er flinke til å arrangere ting. 
Meetup er arrangementskalenderen vår (meetup.com/bitraf) og er en dag ledig kan alle 
medlemmer arrangere ting på Bitraf. Har du ikke tilgang til Meetup og vil arrangere noe? Spør 
en i styret om dette! 
 
Omvisninger! 
Bioraf! 
Markedsføring av brukerne av kontorplasser 
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