FR A ST YRET

Årsmelding for 2017
Norsk Nødhjelp har tre grunnleggende verdier: Profesjonell, nær og åpen. Hver dag
jobber både styret, de frivillige og administrasjonen i tråd med verdiene våre. Alt vi gjør,
fra kontakten med giverne til hjelpen som gis til mottakerne, skal være preget av disse tre
verdiene.
Av Ole Lindseth

2017 har vært et bra år for Norsk Nødhjelp.
Økonomisk sett ser vi et lite overskudd og vi
har en stabil og god drift. Administrasjonen og
de mange frivillige gjør hver dag en stor innsats
for å skape de resultatene vi ønsker å se blant
mottakerne. Styret på sin side er preget av god
kompetanse innen ulike fagområder, og et ekte
engasjement for alle de vi er til for.
Verdiene våre preger arbeidet. Vi skal være
profesjonelle i alt vi gjør ved at det hele tiden
er tillit mellom givere og organisasjonen og
overfor mottakerne. Vi har lojale arbeidere ute
som også har fokus på å jobbe profesjonelt, og
å skape tillit i de lokalmiljøene de arbeider.
Åpenhet praktiseres ved at alle som vil kan
se og få innsyn i arbeidet vårt. I løpet av året
går det mange verdistrømmer fra Norge til
mottakerlandene i Albania, Kenya og Tanzania.
Disse blir hele tiden kvalitetssikret til beste for
givere, mottakere og de som kontrollerer at
organisasjonen driver så effektivt som mulig.

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

2017

2016

11 862 498

12 744 708

18 100

4 372

+ Andre inntekter

= Sum anskaffede midler

1 224
11 880 598

12 750 304

2486 884

2 744 316

8 375 984

9 419 829

941 770

807 908

Forbrukte midler
- Kostnader til anskaffelse av midler

Kostnader til formål:
- Kostnader til aktiviteter som oppfyller
formålet
- Kostnader til administrasjon
- Netto finansposter

2 053

4 053

11 806 691

12 976 106

Aktivitetsresultat

73 907

-225 802

Tillegg annen formålskapital

73 907

-225 802

= Sum forbrukte midler

Vi forsøker etter beste evne å være nær på
ulike måter. Giverne får informasjon gjennom
bla. dette magasinet, og en personlig takk per brev og små lokalproduserte gaver for de bidragene de gir gjennom
året. Når vi er ute bruker vi mye tid sammen med blant annet barna på barnehjemmet i Kenya. De får et nytt liv
gjennom arbeidet som drives! Vi ser med egne øyne hva det betyr for ca. 100 barn å bo sammen med trygge
og kjærlige voksne som viser at de er glade i dem og gir dem en opplevelse av å få vokse opp i en stor og god
familie.

En liten innsats her hjemme gjør en stor forskjell der ute! En stor takk til deg som trofast
bidrar til at det er mulig å skape den store forskjellen for så mange mottakere der ute. I
tråd med våre verdier skal Norsk Nødhjelp fortsette å bli enda mer profesjonelle i alt vi
gjør, samtidig som vi praktiserer åpenhet og nærhet i møte med mennesker der ute og her
hjemme.
Med vennlig hilsen

Ole Lindseth,
styreformann i Norsk Nødhjelp
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