Årsmøte 2021 referat
Avholdt 15/4-2021 virtuelt via Whereby. Rundt 30 medlemmer deltok.

Valg av møteleder og referent
Erik er møteleder
Jensa referer

Godkjenning av innkalling
Ingen hadde noen innvendinger

Årsberetning og informasjon om alt som er nytt
Erik leste opp årsberetningen. Kort oppsummert - Bitraf har foreløpig klart seg bra gjennom
Korona-perioden, men det hjelper absolutt ikke på budsjettet for flyttingen. Tatt i betraktning
nedstengingen har aktivitetsnivået vært bra i de månedene det har vært mulig med aktiviteter
som er åpne for publikum.

Regnskap og Balanse for 2020
Jensa gikk i gjennom regnskap og balanse for både Bitraf og Byteraffineriet as.

Budsjett for 2021
Jensa gikk i gjennom et midlertidig budsjett for 2021. Det er vanskelig å spå økonomi i disse
tider, men vi forventer en forsiktig økning som følge av flyttingen.

Valg av styre
De eksisterende styret blir sittende. Kjell sa at om noen hadde lyst, kunne de gjerne overta
plassen hans men at han ellers gjerne kunne bli sittende.

Valg av revisor
Jørgen Kamperhaug kan stille som revisor for 2020 regnskapet.

Eventuelt
Ingen hadde noe å ta opp, så møtet ble avsluttet og vi gikk over til småprat

Deltakerliste:
Bjørnar
Anders Einar Kagee
Berit Larsen
Bård
Erik Kaareng-Sunde
Geir Sire
Henrik
Håvard Espeland
Jens Chr Brynildsen (Jensa)
Jørgen Kamperhaug
Karsten
Kjell Bråthen
Leif Egil Olsen
Martin Gravråk
Martin Højriis
Morten Ø.
Nikolai Kostad
Regine Gamlem
Robert
Rogerio Snarli
Roland
Simen Lunke
Snorre
Stein Erik
Terje Trane
Thomas Wither
Torfinn Ingolfsen
Vegard Holter
Andreas Bade (badeand)
Øivind H. Rasmussen

Årsberetning for Bitraf 2020
Koronavirus og Bitraf
Torsdag 12. mars 2020 innførte Bitraf regler i henhold til statens anbefalinger, og det har vi
fortsatt med gjennom Korona-året. De gjeldende reglene har blitt vedlikeholdt hver gang det har
vært endringer i anbefalingene. Vi har lagt disse ut på Slack og Facebook, slik at de er
tilgjengelig for så mange medlemmer som mulig. Reglene har også blitt hengt opp på Bitraf.
Thomas har sørget for at det har vært Antibac både ved inngangene og andre strategiske
steder i lokalene.
Generelt har Bitraf kunnet være åpen gjennom hele 2020 fordi vi har hele 950m2 å ta av, men
det har i perioder vært strenge begrensninger på hvor mange som kan være i lokalene. Dette
har imidlertid ikke vist seg å være et stort problem, da medlemmene (som folk flest) har holdt
seg hjemme i perioder med mye smitte. Det fine er at om man har måttet gjøre noe, så har man
hele tiden hatt muligheten. Dette har nok hjulpet oss å holde medlemstallet oppe. Foreningen
har nemlig vært veldig heldig ved at majoriteten av medlemmene har opprettholdt
medlemskapet sitt, selv om de ikke har fått brukt Bitraf så mye som vanlig. Dette har gjort at
2020 ikke har vært en økonomisk eller medlemsmessig katastrofe, men heller et litt “roligere” år
med lite aktivitet.
På starten av korona nedstengingen forsøkte vi i en måneds tid å kjøre virtuelle
medlemskvelder via Whereby (takk Odin!), men det var for dårlig oppmøte til at vi klarte å holde
dette gående. Apetitten på slike ting er nok større nå etter en ny runde med nedstengninger.

Nytt i 2020
Flyttingen til Brenneriveien 9 har vært den store “snakkisen” i 2020. Vi undertegnet kontrakt på
lokalene dagen før Norge ble stengt ned første gang, og vi har siden jobbet med å finansiere
depositum og den generelle økonomien rundt flyttingen. Første runde med depositumslån på
700.000 ble betalt inn i Mai 2020. Pengene ble lånt til Bitraf av medlemmer og slekt, som får 3%
rente som takk for hjelpen. Alternativet er et lån i bank på rundt 10% rente, så dette er en
gunstig ordning for både foreningen og medlemmene.
Neste runde med depositumslån skulle egentlig være på 700.000 slik at vi kommer opp i 1.4
millioner til sammen. Vi har imidlertid reforhandlet dette med utleier (Spabo), slik at vi betaler
280k i mai og resten før innflyttingen i august. De første 230k er allerede dekket inn gjennom
nye lån fra medlemmer og en crowdfundingkampanje (mer info lenger ned), men vi ber
medlemmer som har anledning til å gi lån si ifra om de kan være med på neste lånerunde
(400k) som blir i midten av august.

Nå i april kjørte Thomas og Jensa en livestream via tjenesten Crowdcast. Der viste vi frem
gravering av glass til crowdfunding premier og orienterte om flytteplanene og mulighetene vi får
i de nye lokalene. Opptaket fra denne ligger ute på
https://www.crowdcast.io/e/sporsmal-og-svar-nye-lokaler, og vi kommer nok til å gjøre flere slike
fremover.

Crowdfunding i to steg!
Litt før jul sendte våre velgjørere Sparebankstiftelsen DNB en organisasjon som heter Prospera
i vår retning. Prospera gir gratis konsulenthjelp til stiftelser, foreninger og såkalte sosiale
startups. Formålet er at ingen samfunnsnyttige aktører skal mislykkes pga. Manglende
ressurser og/eller kompetanse.
I vårt tilfelle fikk vi et team på 6 konsulenter, med en prosjekt brief som var å hjelpe oss med å
legge opp en fundraising strategi for å skaffe penger til utgiftene ifb. med flyttingen. I løpet av
det prosjektet har vi kjørt en test for å skaffe oss erfaring med crowdfunding. Bitrafs første
crowdfundingkampanje oversteg målbeløpet (50.000) med god margin og endte opp på 71.100
kroner. Her er en link til den avsluttede kampanjen: http://fnd.uz/Bitraf
I forbindelse med crowdfundingen har Bitraf fått en egen Youtube-kanal. Med en gang vi
kommer over 100 medlemmer på denne kan vi endre addressen til noe mer hensiktsmessig enn
https://www.youtube.com/channel/UCmIVDNpRiM2Auhl3sQKv-zA så legg deg til om du kan?

Medlemsaktivitet og utvikling
2020 har vært preget av korona og nedstengninger, men på tross av dette har det gått ganske
bra med Bitraf. Medlemmene har forstått viktigheten av å støtte foreningen - også når de selv
ikke har hatt mulighet til å bruke fordelene.

Workshops og events
Korona har virkelig ødelagt for arrangementer i 2020, men på sommeren var det godt med
aktivitet! Totalt sett ble det gjennomført 165 arrangementer i løpet av året og dette er en
vesentlig nedgang fra normalt aktivitetsnivå. I månedene april, november og desember var det
spesielt lav aktivitet med bare noen få online arrangementer. Generelt sett kan man kanskje si
at det bare har vært ⅔ av arrangementene det ville vært i et normalt år, men det har ikke vært
helt stille.
Sikkerhetskursene har i 2020 blitt holdt jevnlig i den grad det har vært mulig, og dette er takket
være Matthew (aka Yoshi). Resinprinteren fra FormLabs har endelig fått masse aktivitet, og den
har i korona tiden vært brukt jevnlig etter at det ble arrangert hele 7 kurs på denne. Resultatene
er helt nydelige!
I tillegg har det vært noen virtuelle arrangementer som online Fusion 360-workshop, Arduino
Day, årsmøte og så har gullsponsoren vår Knowit arrangert VR-fagsamling med foredrag og

MicroPython-workshop. ArmorWorkshop har kjørt fast på streaming, men fysisk når de kunne.
Byggekveld har foregått så sant det har vært mulig, men vi sluttet helt å gjøre omvisninger.
Erfaring viste at det ble vanskelig å overholde regler om avstand når man ikke visste hvor
mange som kom til å møte opp.

Meetup-medlemmer
Utviklingen av nye medlemmer på Meetup ser ut til å stoppe opp, men dette hadde nok skjedd
uavhengig av korona.

Om man ser bare på den totale økningen, og det at vi har 3422 medlemmer, så er det
imponerende. Om man derimot ser på hvor mange nye medlemmer som melder seg inn på
Meetup (grafen under), så ser man at det generelt flater ut og at korona har hatt en vesentlig
effekt.

Grafen over viser antall nye medlemmer i Meetup-gruppen. Dette er heldigvis ikke så ille om
man ser på den totale medlemsutviklingen!

Betalende medlemmer

Man ser tydelig i medlemskurven når Norge har vært nedstengt, men samtidig brøt vi rekorder i
sommermånedene. Da passerte vi mer enn 100k pr måned i medlemsinntekter, og gjennom

hele året har de fleste kontorplassene vært leid ut. Unntaket er rommet til Sic AS der Daniel,
Christian og Ib pleide å sitte.

Slack er blitt primærkanalen
Bitraf har bevisst ikke brukt Facebook eller andre plattformer som er ekskluderende eller krever
at du gir fra deg data. Vi har en Facebookside, en Googlegruppe, Twitterkonto og Youtubekonto.
Alle disse vedlikeholdes etter “best effort” (dvs når man har tid). De siste årene har imidlertid
Slack vist seg å bli den mest brukte plattformen. Hver uke er 100-200 personer innom og
småprater

Promoaktiviteter
Korona har ødelagt for alle arrangementer vi vanligvis deltar på, slik som Skaperfestivaler og
konferanser som NDC og JavaZone. Vi får håpe dette blir bedre i 2021.

Økonomi
Gjennom året har det stadig vært annonsert støtteordninger for foreninger gjennom Lotteri- og
Stiftelsestilsynet. Ingen av disse har omfattet aktivitetene Bitraf har, så vi har ikke kunnet søke
om støtte. Problemet med nesten alle disse ordningene er at de bare gir støtte til bortfall av
inntekter som følge av arrangementer som blir kansellert. Medlemsinntekter kompenseres ikke,
så her svir Bitraf virkelig for at vi ikke tar betalt for kursene vi arrangerer. Et lite, men hederlig,
unntak er en nystartet ordning, der alle som har mottatt MVA-kompensasjon i 2020 får en liten
bonus. I vårt tilfelle blir det rundt 17000.
Den gode sommeren har hjulpet godt økonomisk. Likevel har vi totalt hatt ca 150k mindre
inntekt i 2020 sammenlignet med 2019, mye fordi Bitmart har kuttet ut kioskvirksomheten +

færre folk på Bitraf som har kjøpt noe. Det rene tapet for medlemsinntekter er på 37.510 for hele
året, sett under ett.
Samlet har vi ikke hatt økonomiske problemer, men økonomien rundt flyttingen blir stadig
trangere. Takket være Nikolai har vi søkt om midler fra Sparebankstiftelsen DNB, Olav Thon
Stiftelsen og OBOS Jubel, så om vi har litt flaks med disse søknadene så bør det gå greit med
flyttingen. I tillegg skal vi som nevnt i gang med en ny runde med crowdfunding i mai. Håpet er
at crowdfundingen skal kunne bidra med mer enn 200k, slik at vi får råd til å gjøre enkelte
forbedringer når vi flytter inn.

