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Jensa er ordstyrer

Økonomi 2019
Håvard går av som kasserer, Jensa tar over stillingen midlertidig.
Foreningen har god økonomi, til tross for Korona-viruset.
En liten dupp i medlemstall i det siste, men ingen krise.
Stor øking av 300kr-medlemskapet. Vi poengterer at det medlemskapet er ment for studenter
og for dem som ikke har mulighet til å betale vanlig kontingent.

Anskaffelser
Biohacking har fått egen arbeidsbenk og mikroskop.
Ny industristøvsuger er installert inne på lakkrommet og har fått en lang slange som kan nå
nesten hele 3. etg.
Lamellfres er kjøpt inn, men er ennå ikke lagt inn i TOOLS-systemet.
Den største investeringen er 3D-printer-rommet. Midler er fått fra Sparebankstiftelsen DNB.
8 prusa i3
1 resin-printer
Nikolai prater om anskaffelsen.
Øystein foreslår kvartalsvis "fikse bitraf" workshop. Styret syns det er en kjempegod ide og tar
dette videre.

Innbrudd
Bitraf hadde to innbrudd i 2019. Jensa forteller mer detaljert om det ene innbruddet som skjedde
i april.

Aktiviteter
Bitraf er på Skaperfestivalen. Neste Skaperfestival er på nye Deichmanske bibliotek og Bitraf
planlegger å stille opp der når det arrangeres neste gang.
Vi har hatt stand på NDC 5 år på rad. Kontakt Jensa hvis du er interessert i å være med.
Det har vært god aktivitet via meetup.com. Bordsagkurs, 501 armor workshop, cnc-kurs, pcb
fresing, loddekurs, 3D-printerkurs og mye mer.

Korona
Vi har klart å holde åpent og tilpasse driften til myndighetenes bestemmelser. Bla. kun én i hvert
av smårommene og 2 meters avstand mellom brukere.
Relativt få medlemmer har avsluttet medlemsskapet.

Brenneriveien 9
Bitraf har skrevet kontrakt for nye lokaler. Vi går fra nesten 950m2 til 1250m2. De nye lokalene
har også bedre plassutnyttelse og vesentlig mindre fellesareale enn dagens.
Bitraf skal betale halvparten av depositumet nå, og resten før overtakelse. Vi mangler noe for å
kunne dekke hele beløpet. Vi har noen likvide midler og noen medlemmer er villige til å låne
penger til oss. Marion Gardette vil gjerne låne ut noe. Hvis andre har mulighet til å bidra med et
lån, ta gjerne kontakt med styret eller Jensa.
Jensa viser bilder og forteller om de nye lokalene.

Økonomi
Haavard viser og forklarer.
Regnskapet er delt i to, én del for foreningen og én for AS-et.
Foreningen har hatt en liten økning i medlemsinntektene. Sponsor og bedriftsmedlemskapet er
flyttet til AS-et.
Vi fikk 225 000 kr til støtte fra Sparebankstiftelsen DNB i 2019. Vi har også fått en
MVA-kompensasjon på 69 800 kr.
AS-et gikk i noe mer overskudd enn tidligere. Vi prioriterer å spare opp mer egenkapital med
tanke på flytteprosessen.
Vi omsatte for 2,6 mill i 2019 med kr. 133 000 i overskudd.
Ingen innvendinger mot regnskapet og årsmøtet godkjenner regnskapet.
Rogerio er villig til å være revisor for 2019.

Valg av Styret
Elias går ut av styret og Rogerio Snarli velges inn og tar hans plass.

