
Storehagen 1B, Postboks 800, 6805 Førde 
 | +47 57 82 80 00 postmottak@lottstift.no

Kvittering på innsendt søknad 
og melding om saksbehandlingstid

 Dato for innsending

1. september 2020, 17:50

Søkerorganisasjon

 BLÆREKREFTFORENINGEN
 c/o Tore Langballe Klokkersvingen 20

 1362 HOSLE

Innsender

ANITA EIK ROALD

Saksnummer

2020/4473

 Postadresse
Lotteri- og stiftelsestilsynet 
Postboks 800 
6805 Førde

 Kontoradresse
Storehagen 1 B 
6800 Førde

 Telefon
57 82 80 00

 Organisasjonsnummer
982 391 490 

 E-post
postmottak@lottstift.no

Lotteri- og stiftelsestilsynet bekrefter at vi har mottatt søknaden om kompensasjon for kostnader til meirverdiavgift for 
 . Ifølge forvaltningsloven § 11a andre og tredje ledd skal Lotteri- og stiftelsestilsynet gi et foreløpig svar dersom 2020

saksbehandlingen vil ta uforholdsmessig lang tid. På grunn av stor saksmengde vil dere få svar på søknaden i starten 
av desember. En eventuell utbetaling vil bli gjort i midten av desember.

 Vi ber om at retting av kontonummer, ettersending av vedlegg eller andre korrigeringer blir ettersendt til
 postmottak@lottstift.no så snart som mulig. Legg gjerne inn saksnummeret i e-posten.

Oppsummering av søknad

1. Generelt om søker

Målform

Bokmål

Organisasjon

 BLÆREKREFTFORENINGEN
ID:  998479169

Kontonummer

15032891184

Kontaktperson

ANITA EIK ROALD

E-post

blaerekreftforeningen@gmail.com

Telefon

47489600

Søknadsmodell Søker på vegne av flere organisasjoner

Dokumentert Nei

2. Regnskap



Side  av 2 3

 Postadresse
Lotteri- og stiftelsestilsynet 
Postboks 800 
6805 Førde

 Kontoradresse
Storehagen 1 B 
6800 Førde

 Telefon
57 82 80 00

 Organisasjonsnummer
982 391 490 

 E-post
postmottak@lottstift.no

Driftskostnader

937 480 kr

Mva.-beløp generell sats (25 %)

149 123 kr

Mva.-beløp næringsmidler (15 %)

0 kr

Mva.-beløp lav sats (12 %)

20 555 kr

Søknadsbeløp

169 678 kr

3. Egenerklæring

Antall frivillige i organisasjonen Antall frivillige årsverk Antall medlemmer som betaler kontingent

0 0 0

Organisasjonens formål

• Øke kunnskap om sykdommen, behandlingsmuligheter og oppfølging av senskader * Bygge lokale nettverk, 
skape møteplasser rundt om i landet for blærekreftpasienter og pårørende * Tilby samtaler og støtte fra 
likepersoner • Være en pådriver for økt forskningsinnsats og at flere pasienter får tilbud om kliniske studier og 
nye behandlingsmuligheter • Påvirke myndigheter og helsevesen for å få økte ressurser til forskning, behandling 
og rehabilitering

Hovedaktivitet for å oppfylle formålet

- Arrangerer medlemsmøter/tema-cafeer og forelesninger - Har aktive likepersoner lett tilgjengelig via nettside, 
telefon og på noen av de største sykehusene. - Sprer informasjon via brosjyrer, nettsider og i direkte kontakt 
med sykehus, leger, onkologer og forskere - Støtter forskning via våre brukerrepresentanter

Beskrivelse av gratis arbeidsinnsats knyttet til organisasjonens aktiviteter

Alle likepersoner og styremedlemmer jobber uten kompensasjon. Har kun en betalt ansatt i 40% administrativ 
stilling (daglig leder), men som langt overstiger denne stillingsprosenten i arbeidsinnsats.



Side  av 3 3

 Postadresse
Lotteri- og stiftelsestilsynet 
Postboks 800 
6805 Førde

 Kontoradresse
Storehagen 1 B 
6800 Førde

 Telefon
57 82 80 00

 Organisasjonsnummer
982 391 490 

 E-post
postmottak@lottstift.no

Gaver, kontingent og lignende som er gitt organisasjonen uten krav om motytelse

Vi hadde i 2019, fem betalende støttemedlemmer, totalt 1000 kr. Innsamlingsaksjoner og donasjoner via 
Facebook, ga til sammen 10.195 kroner.

4. Informasjon om vedlegg

   Årsberetning 2019-2020 BKF.pdf

B - Årsmelding

Signert 2019 Revisjonsberetning 
Blærekreftforeningen.pdf

C - Revisjonsberetning

2019 Refusjon mva 
Blærekreftforeningen.xlsx

E - Transaksjonsliste

 Signert 
Årsregnskap_Blærekreftforeningen.pdf

A - Regnskap

Årsregnskap-Blærekreftforeningen-
2019-med-fortnoter.pdf

Annet

5. Innsending

Eventuell merknad til søknaden

Innsender bekrefter at informasjonen i søknad og vedlegg er korrekt. Innsender er kjent med innholdet i forskrift om 
merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner

Ja
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