FRA STYRET

Årsmelding for 2018
2018 har vært et bra år for Norsk Nødhjelp! Vi fortsetter å yte
hjelp og støtte der det trengs, Hjelpen kommer frem og
organisasjonen driver effektivt og godt, noe regnskapstallene
våre tydelig viser!
Norsk Nødhjelp er medlem av Innsamlingskontrollen, et statlig
register for frivillige organisasjoner. Dette gir oss noen tall å
måle organisasjonen sin drift opp imot. Med en administrasjonsprosent på 4,1 % (Hvor stor del som er brukt på administrasjon)
plassere dette Norsk Nødhjelp blant de meste effektive
humanitære organisasjoner i Norge i 2018. Både
administrasjonen og styret er stolte over dette resultatet!
Bak tallet ligger det mye godt arbeid, både av frivillige og
ansatte som hver dag bidrar til å NN drives så effektivt som
mulig. Resultatet gir samtidig et signal til alle dere trofast giver
at midlene dere bidrar med blir til god hjelp der de trengs best,
med minst mulig administrasjon. Samtidig kreves det innsats og
hardt arbeid å samle inn midler her hjemme, og det er ikke et
mål å redusere administrasjonsprosenten ytterligere. Vi må
gjøre en innsats for å skaffe midlene til å hjelpe. Et lite bidrag
her hjemme skaper en stor forskjell der ute.

Kanskje du har lurt på hva nettopp ditt bidrag blir til av hjelp
dere ute? Norsk Nødhjelp arrangerte høsten 2018 en feltreise
til Albania for givere (giverne betalte selv for turen) som med
egne øyne fikk møte mennesker som nyter godt av den
hjelpen som du bidrar med og oppleve hvilken forskjell du bidrar
med. Erfaringen fra reisen er meget positive så nå arrangerer
NN en ny feltreise for givere til Kenya i november. Hver enkelt
deltaker betaler selv for sin deltagelse og et lite overskudd går
til hjelpearbeidet Norsk Nødhjelp driver. Tiltaket er tydeligvis
populært med fulltegnet deltakerliste etter kort tid! Gitt den
store interessen, vil det nok bli arrangert flere feltturer fremover
hvor du kan være med ut og se med egne øyne effekten av ditt
bidrag.
En stor takk til deg som trofast bidrar til at det er mulig å skape
den store forskjellen for så mange mottakere der ute. Så jobber
både styret og administrasjonen videre med at dine bidrag blir
om satt til effektiv hjelp.

Med vennlig hilsen

Ole Lindseth,
styreformann i Norsk Nødhjelp
KVALITETSTEMPEL: Innsamlingskontrollens stempel viser at
organisasjonen drives ansvarlig og
etter norsk lov. Vi oppfordrer alle til
å se etter dette stempelet før man
gir penger eller gaver til veldedige
formål.

Vi er stolte over det vi får til sammen
med dere som støtter oss!
Vi trenger flere faste givere for å
fortsette det viktige arbeidet for å
gjøre fattige selvstendige, og gi barn
1_2.etg
en god oppvekst
ogjenter
skolegang.
Kanskje du kjenner noen som
ønsker å hjelpe, men som ikke
kjenner til oss?
Da håper vi at du forteller om Norsk
Nødhjelp og vårt arbeid - som du er
en del av. Vi kan sende deg brosjyrer og annen informasjon som du
kan gi videre, eller så kan du oppgi
vår nettside: www.nn.no. Man kan
enkelt se hvordan man kan hjelpe til
på www.gave.nn.no.
Tusen takk for tilliten, og for at vi får
formidle din hjelp til fattige.
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AKTIVITETSRESULTAT
Anskaffede midler
+ Innsamlede inntekter, gaver m.v
+ Opptjente inntekter fra operasjonelle
aktiviteter som skaper inntekter

2018

2017

12 146 946

11 862 498

113 540

18 100

+ Andre inntekter

= Sum anskaffede midler

1 224
12 260 485

11 880 598

2 060 562

2 486 884

9 687 763

8 375 984

505 077

941 770

1 546

2 053

12 254 948

11 806 691

Aktivitetsresultat

5 536

73 907

Tillegg annen formålskapital

5 535

73 907

Forbrukte midler
- Kostnader til anskaffelse av midler

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

= Sum forbrukte midler

