FRA STYRET

Årsmelding for 2016
2016 er historie og det er på tide å oppsummere. Hovedfokuset for Norsk Nødhjelp har også i 2016 vært å arbeide
for å gjøre mennesker selvstendige. Både på enkeltnivå via mikrofinans, eller på organisasjonsplan ved å jobbe for
å gjøre partnerne våre sakte men sikkert uavhengige av hjelp. Det er jo det som er vårt drømmescenario, - at alle
skal være i stand til å ta vare på seg selv. Dessverre er det lenge til vi kommer i den situasjonen, verden er
fremdeles relativt urettferdig med tanke på fordeling av goder.
Av Ole Lindseth, styreformann

Året 2016 var et år Norsk Nødhjelp gikk i minus
rent økonomisk sett, regnskapet viser et minus
på 225.000,-. Det er for så vidt ingen krise, da vi
fremdeles har en grei egenkapital. Pengene vi har fått
inn har blitt forvaltet på en god måte, og vi jobber
hardt for å bruke kronene så effektivt som mulig for
formålet, -nemlig de vi hjelper i Albania, Kenya og
Tanzania. Dette er veldig viktig for meg som styreformann, men også for vår lille administrasjon.
Norsk Nødhjelp har en liten administrasjon med tre
personer som gjør alt mulig som trengs i en
organisasjon. Med seg på laget har de også en gjeng
med frivillige. Disse gjør en uvurderlig innsats som
ikke lar seg måle i kroner og øre. Styrets medlemmer
er også engasjerte i arbeidet, og sammen får vi til
masse godt arbeid for de som trenger det.
Men viktigst av alt er alle dere som trofast støtter
arbeidet og stoler på at vi gjør det beste vi kan. På
vegne av Norsk Nødhjelp takker jeg hjerteligst for
dette og lover å gjøre mitt beste for at vi også i 2017
skal levere det beste vi kan!
Ditt bidrag er med på å endre liv! Tusen takk!
Med vennlig hilsen

AKTIVITETSRESULTAT
Anskaffede midler
+ Innsamlede inntekter, gaver m.v
+ Opptjente inntekter fra operasjonelle
aktiviteter som skaper inntekter
+ Andre inntekter
= Sum anskaffede midler

2016

2015

12 744 708

14 412 222

4 372

4 800

1 224
12 750 304

14 417 022

2 744 316

3 043 081

9 419 829

10 619 396

807 908
4 053

808 238
4 160

12 976 106

14 474 875

-225 802
-225 802

-57 852
-57 852

Forbrukte midler
- Kostnader til anskaffelse av midler

Kostnader til formål:
- Kostnader til aktiviteter som oppfyller
formålet
- Kostnader til administrasjon
- Netto finansposter
= Sum forbrukte midler
Aktivitetsresultat
Tillegg annen formålskapital

Ole Lindseth, styreformann i Norsk Nødhjelp

Tusen takk til
Lisbeth!
På årsmøtet den 24. april takket Lisbeth Eek Svensson
av som styremedlem i Norsk Nødhjelp.
Lisbeth ble først kjent med Norsk Nødhjelp som daværende
rektor for Horten videregående skole som vi samarbeider
med rundt NN-dagen, og hun var også med til Tanzania
sammen med elever fra skolen. Siden den gang har hun
vært en god støttespiller for Norsk Nødhjelp, de siste fire
årene som styremedlem. Lisbeth har alltid gode og gjennomtenkte innspill til vårt arbeid og vi er veldig takknemlige for å ha hatt henne i styret de siste fire årene.
Vi takker Lisbeth for godt engasjement og ønsker lykke
til i nye utfordringer.
TAKK FOR 4 FLOTTE ÅR: Lisbeth Eek Svensson fikk blomster og
lykkeønskninger på sitt siste styremøte. Her sammen med styreformann Ole Lindseth.
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