
 
 

 
Styremøte # 3 - 22.4.2012 

 

Tilstede: Pia Charlotte & Jørn Elias Teien 

 

1.  Driftsåret 2011 

 

Regnskapet ble gjennomgått. Underskudd på kr 7.420. Inden dramatikk, da vi hadde en god reserve i 

egenkapital. Det er heller ikke meningen at foreningen skal gå med overskudd, men heller bruke av 

inntektene som kommer inn.  

Egenkapitalen 31.12.2011 er kr 26.338,- som er kontanter og bankinnskudd i norsk og dansk bank.  

Alle tall i danske kroner.  

Regnskapet er gjennomgått av Part Nord Revision i Frederikshavn.  

 

I 2010 gjennomførte vi en kampanje for å få flere givere. Dette økte foreningens driftsutgifter noe, men det 

kom flere nye givere til, så vi fikk igjen ca. det dobbelte av hva vi betalte for fakturaer, bankgebyr, osv.  

I 2011 sendte vi kun ut fakturaer til dem som ga i 2010, og reduserte følgelig utgifter i dette året.  

Vi erfarer fortsatt at mange vil gi èngangs-gaver i stedet for å forplikte seg som ”støttemedlem”.  

I tillegg kommer det enkelte innbetalinger og anonyme gaver som alltid er en god overraskelse.  

 

Vi betalte fortsatt kvartalsvis eller halvårlig for alle skolebarna, og har lagt inn dette som faste betalinger for 

å forenkle den daglige driften.  

 

Arbeidet utføres gratis for foreningen. Støttepartnere får logo/firmanavn på vår nettside som takk for hjelpen.  

 

2.  Status på prosjekter 

  

Slik er oversikten pr. 1. januar 2012: 

   - Støtter totalt 30 barn/ungdommer i Kenya, Fillippinene, India, Sierra Leone og Benin 

   - Har 10 mikrolånsprosjekt i gang, fem er gjennomført og tilbakebetalt i 2011 

   - Støtter to barn på barnehjem i Sierra Leone (som også får skolegang som følge av ordende forhold) 

   - Vi betaler husleien til barnehjemmet i Sierra Leone, fra sommer 2011 til sommer 2012  

 

Vi har fire personer/familier som betaler fast for fadderbarn.  

All informasjon og status på barna blir fortløpende lagt ut på nettet.  

Vi mottar oppdaterte bilder, kort, brev og generell informasjon ca èn gang årlig på barna.  

Det er sendt ca 10 sekker med klær og leker til Blå Kors Gjenbruksbutikk i Frederikshavn. 

  

 

3. Planer for 2012 

 

Økonomi 

 Økonomien er stabil, og vi velger selv hvilke prosjekter vi ønsker å delta i, i tillegg til de faste 

støtter. 

 Vi sender i 2012 ut giroblanketter til de som responderte på dette i 2011 

 Vi skriver et mer utdypende infobrev og vedlegger giro, til våre nye kontakter og relasjoner 

 Vi vil prøve å ”selge” reklame på nettsiden vår samt på teien.net til firmaer med f.eks. 3 måneders 

visning til en fast pris.  

 Salg av gaver vi mottar tar mye tid, og det er vanskelig og selge dyre ting. Vi har sendt henvendelse 

til QXL Nettauksjon om de vil sponse gebyrene ifm. salgene da disse reduserer fortjenesten 

vesentlig. Denne ble ikke besvart, til tross for flere henvendelser.  

 Fra 2012 presenterer vi kun årlige regnskapsoversikter, da kvartalsvise og halvårige oversikter 

medfører mere arbeid, og svært få er interesserte i disse tallene (statistikk fra nettsiden).  

 

 



 

 

Prosjekter 

Vi vil gjerne øke antallet av skolebarn vi betaler for, men dette må henge sammen med faste inntekter fra 

givere/sponsorer. Antallet av mikrolån må også gjerne økes til det dobbelte. Når lån er tilbakebetalt blir 

pengene snarest mulig lånt ut igjen, dermed ”gjenbrukes” midlene mange ganger. 

 

Vi bor for tiden i blokk, og har derfor meget begrensede oppbevaringsmuligheter for tøy, leker og annet vi 

mottar. Små ting prøver vi å selge umiddelbart på QXL Nettauksjon, mens større ting leverer vi til nødhjelp 

eller lokale gjenbruksbutikker.  

 

Foreningsdrift 

Pia Charlotte & Jørn Elias bruker sin fritid på å drive foreningen, og aktivitetsnivået blir dermed styrt noe av 

mengden arbeid, studier og fritid. Det er også helt OK, og en bevisst valgt driftsmodell for vår forening som 

vi mener fungerer fint.  

 

Frederikshavn, 22.4.2012 

 

 

Jørn Elias Teien            Pia Charlotte Teien 

 

 

 


