FORDELSREGNSKAP - MEDLEMSKAP I NORGES KORFORBUND
Legg inn opplysninger om koret og se hvordan medlemskap i Norges Korforbund kommer ut rent økonomisk.
Regnskapet forutsetter at koret søker på støtteordningene og overholder frister og krav til rapportering.
Noen av våre distriktsledd kan ha en egen mindre medlemsavgift. Mange av disse har i tillegg egne støtteordninger.
Husk at dette kun er økonomiske forhold, Norges Korforbund har en rekke andre medlemsfordeler og støtteordninger!

REGISTRERING AV GRUNNDATA OM KORET
Navn på koret KOR A - Voksent standard kor

Note

Antall sangere under 26 år.
Antall sangere over 26 år.
Antall sangere over 67 år (brukes kun ved seniorkor, se note).
Totale driftskostnader per år i koret (se note). Gir MVA-kompensasjon.
Antall offentlige konserter ditt kor arrangerer per år. NK har kollektiv Tono-avtale.
Gjennomsnitt billettinntekter per konsert.
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REGISTRERING KORØVELSER PER ÅR

Antall øvelser pr år (vår- og høstsemesteret, inkl. alle type øvelser)
Antall timer per øvelse
Antall seminarer per år
Antall timer per seminar (uavhengig av antall dager)
Sum timer koret øver per år
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SAMMENSTILLING
KONTINGENT

Medlemskontingent pt 162,50,- pr medlemmene under 26 år
Medlemskontingent pt 325,- pr medlemmene over 26 år
Medlemskontingent pt 162,50,- pr medlemmene over 67 år (90 % av koret)

-8 125
-

DIREKTE TILSKUDD

Voksenopplæringsstøtte kr 100,- per time (kan variere)
MVA-kompensasjon gjennom NK (ca 5,5 % av regnskapet)
Frifond-A: om 1/3-del av koret er under 26 år. Grunntilskudd.
Frifond-A: tilskudd per medlem under 26. Varierer.
Frifond-B: minimum 5 sangere under 26 år. Grunntilskudd.
Frifond-B: tilskudd per medlem under 26. Varierer.
SUM NETTO TILSKUDD PER ÅR*

12 000
11 000
14 875

Som medlem slipper koret å betale lovpliktig TONO-vederlag for konsertene på kr
NETTO ØKONOMISK GEVINST SOM MEDLEM I NORGES KORFORBUND PER ÅR*

5 895
20 770
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Inntektene kan variere, da disse bl.a. er avhengig av statsbudsjetter og antall søkere.
Sangere under 26 har halv pris og gir grunnlag for Frifond-midler.
Opp til 60 sangere vanlig pris. Antallet mellom 60 og 100 er det halv pris for, og over hundre er det 50 kr per person.
For å få halv pris må 90 % av medlemmene være over 67 år og koret må ha senior/pensjonist i kornavnet.
Fra regnskap. Alle kostnader; lønn, honorar, reiser, konserter, etc. Inntekt skal ikke trekkes fra.
Alle som framfører kormusikk offentlig skal rapportere til Tono. Det er arrangørens ansvar.
Kollektiv TONO-avtale gir kr 0 i TONO-vederlag for konserter med billettinntekter under kr 50 000,-. Rabatt over 50 000,-.
Korøvelsene kan regnes som kurs, dette gir voksenopplæringsstøtte. Snitt er ca. 40 øvelser pr år.
Om man øver fra 19.00-21.30 setter man inn 2,5. Kvarter rundes av oppover.
Mange kor har noen helgeseminarer i året, som går over flere timer, sett inn antall seminarer.
Sett inn antall totalttimer per seminar (f.eks. lørdag-søndag er 6 + 4 timer = 10 timer)
Frifond kategori A: Om minst en tredel av koret er under 26 år, får man Frifond-støtte, høyere enn B.
Frifond kategori B: har koret 5 eller flere sangere under 26, får man noe frifondmidler.
Differansen mellom det man hadde betalt med og uten medlemskap. I henhold til gjeldende satser fra TONO.
Samlet gevinst ved medlemskapet i NK; direkte tilskudd og vederlag man slipper å betale.

