Referat møte Pekaill og BKF 05.10-20
Tore, Mette, Eddy, Anita og Jørn Sandberg fra Sandberg Regnskap

Tema bytte av regnskapsbyrå
Jørn Sandberg ble bedt inn til møtet for å fortelle litt om hvilke tjenester de kunne tilby. Han
forteller om et familiedrevet lite firma med fire ansatte og som leverer tjenester til flere andre
foreninger og organisasjoner. De kan tilby 24/7 og skreddersy dette programmet slik at det
passer bedre inn til hvert enkelt prosjekt enn det vi har p.t.
Bakgrunnen for ønsket om å skifte er følgende:
• Norsk Regnskap har vist seg å være svært kostbart i forhold til det relativt lille
regnskapet vi har og i fht hva de leverer v service.
• Det har vært stort sykefravær i lange perioder av gangen (måneder). Vi ble i slike
perioder ikke overført til andre hovedansvarlige, noe som førte til inkassovarsel
og ofte for sent betalte fakturaer. Altså et ikke-pålitelig system.
• Etter møte med daglig leder i NRB og regnskapsfører i vår skulle de komme med
et nytt og bedre tilbud. Det som kom var ikke et tilbud, men en presisering av alt
de ikke kunne gjøre dersom de måtte gå ned i pris. Vi fikk ikke hjelp til å sette opp
flere prosjekter og fra mars og ut året var regnskapsfører syk så og si
sammenhengende. Først etter purringer fikk vi en ny ansvarlig, men denne jobbet
deltid og var derfor også var vanskelig å nå.
Møtet med Sandberg ble brukt til å gjennomgå regnskapstjenestene vi ønsket å få hjelp med
og han ville sende oss et tilbud. Vi var alle enige om at han både virket hyggelig og på alle
måter en som kan møte vårt behov for et mer oversiktlig prosjektstyring enn det NRB har
kunnet levere.
Vi ble enige om en evt. Overtakelse 01.01.21 etter at NRB har avsluttet året med et
årsregnskap.
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