
Økonomi i 4H
Innføring i regnskapsføring og bruk av «Kassaboka»
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Huskelapp:

- Har du aldri ført regnskap før? 

Da er det lurt å lære seg noen  

viktige begreper før du 

begynner å føre regnskap i 4H 

(se side 31-41).

- Trenger du mer hjelp? Meld 

deg på styrevervskurs i 4H-

fylket ditt! Der lærer du alt du 

trenger å vite for å føre et 

dobbelt regnskap i 4H.

Lær mer om dette: På side:

Nyttige filer for kassereren side 3

Sjekkliste for et komplett klubbregnskap side 4

Slik bruker du «Kassaboka» i Excel
• Om kassaboka, spesielle felter og kontrollrader

• Budsjett og finansiering

• Regnskap og dobbel bokføring

• Avslutning av regnskapsåret

• Årsmøtet og årsrapportering

side 5-30

side 5-8

side 9-12

side 13-18

side 19-25

side 26-30

VEDLEGG: Viktige begreper i regnskapsføring
• Bilag

• Hovedkonto og posteringskonto

• Debet og kredit

• Kontrollsummering

side 31-41

side 32

side 33-35

side 36-37

side 38-40



Nyttige filer for kassereren

• 4H Norge har utviklet flere nyttige filer for kasserere i 4H-klubben:

• Oppdaterte versjoner av disse filene kan lastes ned fra 4h.no

Filnavn: Bruksområde:

Kassaboka En Excel-mal som brukes til klubbregnskapet.

Kassaboka, eksempel Et eksempel som viser en ferdig utfylt kassabok i 4H.

Økonomi i 4H – innføring i regnskapsføring 

og bruk av «Kassaboka»

En veiledning som viser hvordan du bruker kassaboka i 

4H med både eksempler og illustrasjoner. Veiledningen 

forklarer også viktige begreper i regnskapsføring. 

Økonomi i 4H – ansvar, frister og tips En veiledning som oppsummerer kassererens ansvar og 

gir nyttige tips.
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Sjekkliste for et komplett klubbregnskap

Dette må gjøres i løpet av regnskapsåret: Les mer om dette på side:

Bli kjent med budsjettet som ble vedtatt på årsmøtet og lag en 

finansieringsplan sammen med resten av klubbstyret.

side 9-12

Åpne regnskapet i kassaboka. side 16

Hold orden på bilag underveis i året. side 17 og 32

Før et regnskap med dobbel bokføring. side 13-18 og 32-38

Sjekk at regnskapet er riktig ført. side 38-40

Avslutt regnskapet i kassaboka. side 19-25

Få regnskapet godkjent av revisor. side 23-24

Lag budsjett for neste år sammen med resten av klubbstyret. side 28

Legg frem årets regnskap og forslag til nytt budsjett på årsmøtet. side 21-24, 26-29

Last opp signert regnskap og fyll ut Frifond-rapport på «Min 

klubb» innen 1. desember for å få Frifond-midler.

side 30
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Slik bruker du «Kassaboka» i Excel
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Kassaboka – et viktig verktøy

• 4H-klubbens regnskap skal føres i en kassabok:

– Last ned «Kassaboka» i Excel for å føre 4H-klubbens regnskap.

– Last ned «Kassaboka, eksempel» for å se eksempel på en ferdig 

utfylt kassabok.

• Dette dokumentet bruker «Kassaboka, eksempel» i sine 

illustrasjoner.

• «Kassaboka» i Excel består av flere ark. Du finner arkene nederst 

på skjermen når du åpner dokumentet. Bla mellom de ulike 

arkene for å finne riktig skjema å fylle ut:

NB: Før var det vanlig å føre klubbens regnskap i et Kassaboka-hefte. 

Da måtte alle utregninger gjøres for hånd, og det var større sjanse for 

regnefeil. Den nye Excel-versjonen av kassaboka er enklere å bruke, 

blant annet på grunn av automatiske utregninger. 4H Norge anbefaler 

derfor alle 4H-klubber å laste ned og bruke «Kassaboka» i Excel.
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Spesielle felter i «Kassaboka» i Excel

• I 4H sin kassabok finnes det noen 

spesielle felter. Feltene brukes til:

– å føre inn eller sjekke viktige tall

– å få oversikt over brukte Frifond-midler

– å kontrollere at regnskapet er riktig ført

• Her er et eksempel på hvordan slike 

spesielle felter kan se ut i kassaboka:

• Vi bruker ulike bakgrunnsfarger til å 

markere de spesielle feltene, blant annet 

gul, grønn og rød. Du finner en forklaring 

på hva de ulike fargene betyr i arket «Om 

kassaboka»:

• Vi bruker også blå hjelpetekster til å 

forklare hva som skal føres eller sjekkes i 

de ulike spesielle feltene. For eksempel:
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Kontrollradene i «Kassaboka» i Excel

• «Kassaboka» i Excel har også flere nyttige kontrollrader:

– kontroll av regnskapet

– kontroll av avslutning av regnskapet

– kontroll av balanse

– kontroll av bruk av Frifond-midler og av ubrukte Frifond-midler

• Husk å lese de blå hjelpetekstene i kassaboka for å 

forstå hvordan de ulike kontrollradene brukes.
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Budsjett og finansiering

9



Budsjett: Å planlegge klubbens økonomi

• Et budsjett viser hva vi tror klubbens inntekter og utgifter vil 

være til neste år. Budsjettet brukes for å planlegge klubbens 

økonomi i året som kommer, samt for å ha oversikt over hvor 

mye penger klubben har til rådighet og hvor mye penger 

klubben fortsatt kan bruke underveis i året.

• Budsjettet består av ulike poster, det vil si de ulike tingene 

klubben planlegger å bruke eller tjene penger på.

– Eks. arrangement og kurs, utstyr og materiell, 4H-lodd.

• For at det skal være lett å holde oversikt over økonomien 

gjennom året, er navnene på postene det samme både i 

budsjettet, i regnskapet og i sammendraget.

• Du fyller ut klubbens budsjett i arket «1. Budsjett» i 

«Kassaboka» i Excel. Se eksempel til høyre:
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Finansieringsplan – penger vokser ikke på trær!

• Finansiering betyr å skaffe penger.

• Finansieringsplanen forteller derfor 

hvordan klubben planlegger å skaffe 

inntektene i budsjettet (se illustrasjon).

• Klubben kan skaffe penger f.eks. gjennom 

ulike støtteordninger, ved å selge lodd eller 

ved å ta deltakeravgift på et arrangement.

• Du skriver klubbens finansieringsplan i arket 

«1. Budsjett» i «Kassaboka» i Excel.
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Eksempel på en finansieringsplan:

Huskelapp:

- Finansieringsplanen

forteller hvordan 

klubben planlegger å 

skaffe inntektene i 

budsjettet.

- I kassaboka bruker 

du arket «1. Budsjett» 

til å skrive en 

finansieringsplan for 

4H-året.
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Regnskap og dobbel bokføring
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Før vi ser nærmere på regnskapsføring …

• Før du begynner å føre et dobbelt regnskap i «Kassaboka» i Excel, må du kunne 

flere viktige begreper. Hvis du aldri har ført et regnskap før, bør du ta en titt på side 

31-41 for en kort gjennomgang av begrepene bilag, hovedkonto, posteringskonto, 

debet, kredit og kontrollsummering. Du finner også en enkel forklaring på begrepene i 

kassaboka, i arket «Om kassaboka»:

• NB: Regnskap og dobbel bokføring kan være litt vanskelig å forstå i praksis. Derfor er 

det lurt å melde seg på styrevervskurs i 4H-fylket ditt. Der lærer du alt du trenger å 

vite for å føre et dobbelt regnskap i 4H. I tillegg blir du kjent med mange andre 4H-ere 

på din alder.
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Å føre et regnskap

• Et regnskap gir oversikt over alle inntekter og utgifter 

klubben har hatt i løpet av en periode.

• Regnskapet skal gi oss svar på:

– Hvor mye penger har gått inn og ut 

fra klubbens kasse/konto?

– Hva er pengene brukt til?

– Hvor har pengene kommet fra?

• Regnskapet føres i ei kassabok.

– Alle 4H-klubber bør laste ned «Kassaboka» i Excel og 

føre regnskapet elektronisk.

– Last ned «Kassaboka, eksempel» for å se eksempel 

på en ferdig utfylt kassabok.

• Start med å åpne regnskapet på første linje i arket 

«2. Regnskap» i «Kassaboka» i Excel: 

• Deretter bruker du én linje per inntekt eller utgift for 

å fylle inn opplysninger som:

– dato for inntekten/utgiften

– beskrivelse av inntekten/utgiften

– hvilket bilag (nummerert) som viser inntekten/utgiften

– om inntekten kom inn på/om utgiften ble brukt fra en 

kasse eller en bankkonto

– hvilket formål inntekten/utgiften kan knyttes til

– hvis pengene vi fører inn er en utgift: Brukte klubben 

Frifond-midler til utgiften?

Huskelapp:

- Budsjett viser hvor mye penger klubben planlegger å 

bruke og tjene.

- Regnskap viser hvor mye penger klubben faktisk har 

brukt og tjent.
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Åpne et regnskap

• Gå inn på arket «2. Regnskap» i «Kassaboka» i Excel for å åpne regnskapet.

• Regnskapet åpnes på første rad i kassaboka. Der bruker du de gule feltene til å 

skrive inn dato og inngående beholdning for første dag i dette regnskapsåret.

– NB: Tallene for inngående beholdning skal være de samme som utgående beholdning fra siste dag i 

forrige regnskapsår.

• Inngående beholdning føres som debet (+) under hovedkontiene «kasse» og «bank».

– NB: Hvis 4H-klubben har gjeld, føres dette som kredit (-) under hovedkontiene «kasse» og «bank». Men 

siden 4H-klubber sjelden har gjeld, trenger du som oftest bare å fylle ut inngående beholdning (se eksempel).

• Vi har satt en stiplet strek under åpningspostene. Dette gjør vi for å huske at tallene i 

åpningspostene ikke skal brukes før vi avslutter regnskapet.

• Etter å ha åpnet regnskapet, er det tid for å føre regnskapet for 4H-klubben.
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Huskelapp:

- Beholdning: De pengene 

klubben har i kontanter 

og/eller i banken.

- Gjeld: De pengene klubben 

eventuelt skylder noen.
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Før inn regnskapet for 4H-klubben

• Regnskapet for 4H-klubben føres i arket 

«2. Regnskap» i «Kassaboka» i Excel.

• For hvert bilag du fører inn, må du:

– fylle ut dato for inntekten/utgiften

– beskrive inntekten/utgiften

– nummere bilaget (1, 2, 3, osv.)

– krysse av hvis utgiften skal med i Frifond-rapporten

– føre inntekten/utgiften som debet (+) eller kredit (-) 

på riktig hovedkonto («kasse» eller «bank»)

– føre inntekten/utgiften som debet (+) eller kredit (-) 

på riktig posteringskonto (eks. arrangement, utstyr, 

4H-lodd, tilskudd, osv.)

• I tillegg bør du bli kjent med de to spesielle 

kolonnene helt til høyre i regnskapsarket:

– Kontroll

– Brukt av Frifond

• Begge disse kolonnene fylles ut automatisk og 

gir deg nyttig informasjon for regnskapet:

– Bruk «Kontroll»-kolonnen til å sjekke om du har 

ført inn riktige tall når du registrerte bilaget. Lær 

mer om kontrollrader på side 38-40.

– Bruk «Brukt av Frifond»-kolonnen for å følge med 

på hvor mye Frifond-midler dere har brukt i løpet 

av året. Lær mer om denne kolonnen på side 25.
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Eksempel på et dobbelt regnskap i kassaboka

• Her ser du hvordan et dobbelt regnskap kan se ut hvis alle feltene i kassaboka er riktig utfylt:

• Vil du se mer? Last ned «Kassaboka, eksempel» for å se flere eksempler i en ferdig utfylt kassabok.
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Avslutning av regnskapsåret
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Avslutning av regnskapet

• Når klubben er ferdig med å føre alle bilag i 

kassaboka, må regnskapet avsluttes og 

kontrolleres. 

• Dette gjøres nederst i ark «2. Regnskap» i 

«Kassaboka» i Excel:

• Avslutningen er ganske enkel:

– De lysegrønne feltene fylles ut automatisk.

– De gule feltene må fylles ut manuelt.

– De mørkegrønne feltene viser at regnskapet 

er riktig ført, og at du kan gå videre til ark 

«3. Sammendrag og balanse».

– NB: Hvis noen av feltene er røde, betyr det 

at noe er ført feil i regnskapet. Sjekk 

kontrollkolonnen helt til høyre i 

regnskapsarket, eller dobbeltsjekk at du har 

ført inn riktige tall manuelt i de gule feltene.

• Husk at de blå hjelpetekstene forklarer 

hva du må gjøre i de ulike feltene.
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Sammendrag og balanse

• På årsmøtet skal kassereren legge frem sammendrag 

av regnskapet og fortelle hvor mye penger klubben 

har etter regnskapsårets slutt. Dette finner du i ark 

«3. Sammendrag og balanse» i «Kassaboka» i Excel.

– Sammendraget viser hvilke inntekter og utgifter klubben 

har hatt i løpet av regnskapsåret, og om klubben har gått 

med overskudd eller underskudd.

– Balansen viser hvor mye penger klubben faktisk har i 

kassen og i banken etter regnskapsåret slutt, og hva 

klubben eventuelt skylder.

• Husk: Sammendrag og balanse skal signeres av 

kassereren og legges inn på 4h.no under «Min klubb» 

innen 1. desember. Skriv ut, signer og skann arket.
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Sammenligning av budsjett og regnskap

• Du kan sammenligne budsjettet og regnskapet i ark «3. Sammendrag og balanse» i 

«Kassaboka» i Excel. Dette er nyttig før du skriver kommentar til regnskapet.

Huskelapp:

Dette betyr tallene under «Avvik»:

Tall er lik 0,00

= budsjettet ble holdt for denne posten

Tall er større enn 0,00

= mer inntekter/utgifter enn planlagt

Tall er mindre enn 0,00

= mindre inntekter/utgifter enn planlagt
-

22

https://4h.no/ressurssider/moteboka-kassaboka-og-aret-rundt/


Kasserers kommentarer

• Har klubben klart å holde budsjettet for de ulike 

posteringene? Hvis ikke, hvorfor? Dette må 

forklares både i kassererens kommentarer og 

på årsmøtet.

• Skriv inn kasserers kommentar i ark 

«4. Kommentar, revisjon, Frifond» i 

«Kassaboka» i Excel.

• Husk: Kassererens kommentar skal signeres 

av kassereren og legges inn på 4h.no under 

«Min klubb» innen 1. desember. Skriv ut, 

signer og skann arket.
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Revisors beretning

• En revisor er en voksen person som sjekker 

klubbregnskapet og klubbens økonomi. Dette 

gjøres i god tid før årsmøtet.

• Revisor skal kontrollere at alle poster er riktig ført, 

at alle bilag er gyldige og at alle summer er riktige. 

Deretter må revisor skrive en melding/beretning 

om hvordan regnskapet er ført. Dette gjøres i ark 

«4. Kommentar, revisjon, Frifond» i «Kassaboka» i 

Excel.

• Husk: Revisors beretning skal signeres av revisor 

og legges inn på 4h.no under «Min klubb» innen 

1. desember. Skriv ut, signer og skann arket.
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Frifond-regnskap

• Husk: 4H-klubben får Frifond-midler ved å legge inn 

årsmelding og signert årsregnskap (inkludert Frifond-

regnskap) på 4h.no under «Min klubb» innen 1. desember.

• Slik fører du et Frifond-regnskap i kassaboka:

– I ark «2. Regnskap»: Før inn hva dere har mottatt i Frifond-midler i 

det gule feltet til høyre. Følg med på hvor mye midler klubben har brukt 

underveis i året ved å krysse av (x) for utgifter som skal tas med i 

Frifond-regnskapet. Utgiftene dukker opp og summeres i kolonnen 

«Brukt av Frifond». Nederst ser dere hvor mye midler dere har igjen.
.

– I ark «4. Kommentar, revisjon, Frifond»: Fyll ut Frifond-regnskapet 

ved å bruke tallene fra kolonnen «Brukt av Frifond». OBS: Bruk alltid + 

som fortegn i denne tabellen. Ellers vil ikke summeringen fungere.

• Husk: Klubben har brukt opp midlene for i år hvis cellen 

«Ubrukte Frifond-midler» er mørkegrønn. Hvis den er rød, 

må klubben tilbakebetale summen i cellen til 4H Norge.
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Årsmøtet og årsrapportering
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Hva i kassaboka skal legges frem på årsmøtet?

• På årsmøtet i klubben skal kasserer legge frem:

– sammendrag og balanse

– kasserers kommentarer

– revisors beretning

– forslag til nytt budsjett (se side 28)

• Kasserer kan også legge frem:

– sammenligning av budsjett og regnskap, inkludert avvik

– Frifond-regnskap

– klubbens eiendeler (se side 29)
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Huskelapp:

– Hvis det er stor forskjell 

mellom budsjett og 

regnskap, er det veldig 

viktig at styret forklarer 

hvorfor det er slik på 

årsmøtet. 

– Husk også å si noe om 

dette i kasserers 

kommentarer.
-



Forslag til nytt budsjett

• På årsmøtet i klubben skal kasserer legge frem forslag til nytt budsjett. 

Forslaget skal lages sammen med resten av styret.

• Bruk ark «5. Forslag til nytt budsjett» i «Kassaboka» i Excel for å lage 

det nye budsjettet.

• Tips: Var det stor forskjell mellom budsjett og regnskap i år? Da bør 

postene i det nye budsjettet justeres. Tallene i kolonnen «Avvik mellom 

budsjett og regnskap» i ark «3. Sammendrag og balanse» kan være til 

stor nytte når styret skal lage forslag til nytt budsjett (se side 22).
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Klubbens eiendeler

• Kasserer har også ansvar for klubbens inventar og eiendeler. 

• Bruk ark «6. Klubbens eiendeler» i «Kassaboka» i Excel for å holde orden på 
hvor ting er og hvem som eventuelt har lånt noe.

• Hvis du vil, kan du legge frem verdien av klubbens eiendeler på årsmøtet.
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Rapportering på 4h.no

• Etter årsmøtet må kasserer legge inn en rapport på 4h.no 

under «Min klubb». Frist: 1. desember.

• Legg inn driftsresultater:

– Husk: I punkt 4 må du fylle ut årets utgifter uten årets 

finanskostnader. Dette må du regne ut selv. Tallene finner du 

i ark «3. Sammendrag og balanse» i «Kassaboka» i Excel. 
.

• Legg inn Frifond-rapport:

– skriv inn hvor mye av Frifond-midlene klubben har brukt

– skriv inn hva Frifond-midlene har blitt brukt til

• Last opp signert regnskap, det vil si:

– ark «3. Sammendrag og balanse» i «Kassaboka» i Excel

– ark «4. Kommentar, revisjon, Frifond» i «Kassaboka» i Excel
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VEDLEGG: Viktige begreper i regnskapsføring
.

En kort gjennomgang av begrepene bilag, hovedkonto, posteringskonto, 

debet, kredit og kontrollsummering.
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Bilag – bevis for inntekt og utgift

• Når du skal føre regnskap for 4H-klubben, må du alltid ha 

et bevis på at penger har kommet inn eller ut av klubbens 

kasse/bankkonto.

• Bevisene man bruker kalles bilag.

– Eks. kvitteringer, regninger eller fakturaer for kjøp eller salg.

• Siden bilag er viktige vedlegg til regnskapet, må kasserer 

ta vare på og nummerere alle bilag fra regnskapsåret.

Huskelapp:

Et bilag skal inneholde:

- Nummer (1, 2, 3 osv.)

- Navn på mottaker og 

avsender

- Hva bilaget gjelder

- Beløp

- Dato for kjøpet/salget

- Eventuelt underskrift hvis 

det skrives for hånd
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Å føre bilag i hovedkonto og posteringskonto

• Før vi kan føre bilagene i et dobbelt regnskap, må vi kunne forskjellen på to konti eller 

to kontotyper:

– Hovedkonto viser hvor mye penger som går ut og inn av klubbens kasse og bankkonto.

– Posteringskonto viser hva pengene er brukt til eller hvor de kommer fra, f.eks. arrangement, kurs, 

4H-lodd (husk samme navn som i budsjett).

• Når vi fører et bilag i regnskapet, skal det registreres både i en hovedkonto og i en 

posteringskonto. Det er dette som kalles dobbel bokføring, som er det viktigste 

kjennetegnet i et dobbelt regnskap. Se eksempler på de neste to sidene.
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Eksempel 1

Hvis klubben bruker 

penger på å kjøpe mat 

til en aktivitetsdag:

• Steg 1: Vi tar først penger 

fra hovedkontoen 

«bankkonto».

• Steg 2: Deretter viser vi at 

vi bruker pengene på 

posteringskontoen 

«arrangement».

= slik knytter vi utgiften «mat» 

til formålet «arrangement».
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Eksempel 2

Hvis klubben tjener 

penger på loddsalg:

• Steg 1: Vi setter pengene 

først inn på hovedkontoen 

«kasse».

• Steg 2: Deretter viser vi at 

vi fikk pengene fra «4H-

lodd», som er en egen 

posteringskonto.

= slik knytter vi inntekten 

«loddsalg» til formålet 

«4H-lodd».
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Å føre bilag som debet eller kredit

• Når du registrerer bilag i et dobbelt regnskap, må 

altså alle penger først føres på en hovedkonto, og 

deretter knyttes til en posteringskonto. 

• Du bruker begrepene debet og kredit for å vise om 

pengene du registrerer er en inntekt eller en utgift, 

og for å for å vise hvilket formål (dvs. hvilken 

posteringskonto) vi enten får/tjener penger til, eller 

bruker penger på. 

• Når vi har plassert pengene som debet eller kredit 

på både en hovedkonto og en posteringskonto, har 

vi gjort en dobbel bokføring.

• Vi kan tenke på penger klubben får/tjener som 

«penger INN» og penger klubben bruker som 

«penger UT». Dette bestemmer om bilaget skal føres 

som debet eller kredit i regnskapet.

• Bruk riktig fortegn (+ eller -) når du fører bilaget inn i 

kassaboka for å vise om pengene er debet eller kredit:

Penger INN føres som: Penger UT føres som:

Debet (+) på hovedkonto Kredit (-) på hovedkonto

Kredit (-) på posteringskonto Debet (+) på posteringskonto
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Eksempel på bruk av debet og kredit til dobbel bokføring av et bilag:

I dette eksempelet ser vi at:

– 4H-klubben har fått Frifond-midler og 

tjent penger på loddsalg. Derfor føres 

disse bilagene som penger INN. Dette 

markeres ved å føre bilaget som debet 

(+) på hovedkontiene «bank» og 

«kasse» og som kredit (-) på 

posteringskontiene «tilskudd» og «4H-

lodd».

– 4H-klubben har brukt penger på 

engangsservise, bålpanne, premier og 

mat og drikke. Derfor føres disse 

bilagene som penger UT. Dette 

markeres ved å føre bilaget som kredit 

(-) på hovedkontoen «bank» og som 

debet (+) på posteringskontoene 

«arrangement og kurs» og «utstyr og 

materiell».
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Hvorfor dobbel bokføring?

• Dobbel bokføring er veldig praktisk fordi:

– Vi kan se nøyaktig hvor mye penger vi bruker eller tjener på ulike poster i 

løpet av året (eks. arrangement, utstyr, 4H-lodd)

– Når vi bruker to konti (hovedkonto og posteringskonto) samt debet og kredit, er 

det lettere å kontrollere om regnskapet er riktig ført.

▪ Eksempel: I ark «2. Regnskapsføring» i «Kassaboka» i Excel vil kontrollraden vise «0» i alle 

celler hvis regnskapet er rett ført (se eksempel på de neste to sidene).
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Eksempel på kontrollsummering:

• Regnskapet er ført riktig hvis kontrollraden viser «0» i alle celler.

• I dette eksempelet er regnskapet 

ført feil. Det ser vi fordi 

kontrollsummen viser «-707» 

istedenfor bare «0». De to røde 

cellene i kontrollkolonnen viser i 

hvilke rader noe er ført feil.

• Når vi sjekker de to radene, ser vi at:

– «Engangsservise» har en tastefeil 

på kr. 1 på posteringskontoen.

– «Premier til konkurranser» er ført 

som kredit to steder, istedenfor én 

gang på kredit (kr. -354) og én 

gang på debet (kr. 354).

39



Eksempel på kontrollsummering:

• Regnskapet er ført riktig hvis kontrollraden viser «0» i alle celler.

• Når vi retter opp i de to feilene, viser 

alle tallene i kontrollraden «0».

• Da vet vi at regnskapet er ført riktig.
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Sett i gang!

• Nå som du kan begrepene bilag, hovedkonto, posteringskonto, 

debet, kredit og kontrollsummering, er du klar for å bruke arket 

«2. Regnskap» i «Kassaboka» i Excel til å føre et dobbelt regnskap ☺

• NB: Trenger du fortsatt hjelp? Meld deg på styrevervskurs i 4H!
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