Referat fra Årsmøte Giving Hope To A Child 2019
Årsmøtet ble avholdt på Austrheim Samfunnshus,
Onsdag 15. mai 2019

Konstituering av Årsmøte 2019 og godkjenning av møteinnkalling og sakliste
• Valg av møteleder: styreleder Rolf Maurseth
• Valg av referent: Ole Moen
• Valg av representanter til å underskrive protokoll: Terje Aasen og Britt Rebnord
• Opprop av fremmøtte:
o Stiftere: Jusu Gyflan, Torill Moen fullmakt til Ole Moen, Kjell-Tore Karlsen,
Torunn H. Karlsen, Britt Rebnord, Kjell Matre, Norlaug Matre fullmakt Kjell
Matre, Ole Moen, Terje Aasen, Kari Utkilen, Britt Unni Låstad, Asbjørn
Brandtun, Ellinor Brandtun med fullmakt til Asbjørn Brandtun, Annette Tveit.
o Styrerepresentanter: Rolf Maurseth, Jusu Gyflan, Tove Odland
Styrets innstilling: Møteinnkalling og saksliste for årsmøte godkjennes.
Vedtak: Møteinnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Sak 1. Styrets årsberetning og årsregnskap

Styrets årsberetning og årsregnskap ble gjennomgått av styreleder Rolf Maurseth og
forretningsfører Ole Moen.
Styrets innstilling: Styrets årsberetning og årsregnskap godkjennes.

Vedtak: Styrets årsberetning og årsregnskap ble enstemmig godkjent.

Sak 2. Valg av verv og støttefunksjoner

Følgende representanter ble valgt av årsmøtet:
• Forslag til gjenvalg og nye representanter til styret ble fremmet av Ole Moen på
vegne av valgkomiteen (Asbjørn Brandtun, Arne Lerøy, Torunn Helland Karlsen og
Ole Moen):
 Gjenvalg: Rolf Maurseth (styreleder 1 år), Tove Odland gjenvalg for
2 år, Jusu Gyflan, ikke på valg.

•
•
•

Revisor: Gjenvalg av KPMG
Web-ansvarlig for hjemmesida: Annette Tveit
Innsamlingsansvarlig: Kjell-Tore Karlsen
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•
•
•

Sponsoransvarlig: Rolf Maurseth
Arrangementsansvarlig: Jusu Gyflan
Valg av valgkomite: Forslag fra styret om valgkomiteen gjenvelges. Årsmøtet
besluttet valgkomite for ett år: Asbjørn Brandtun, Ole Moen, Arne Lerøy og
Torunn H. Karlsen

Vedtak: Alle innstillinger fra Valgnemnda ble enstemmig valgt.
Valgkomiteens innstilling: Årsmøtet vedtar å gi styret fullmakt til å oppnevne inntil 2 nye
styremedlemmer for ett år.
Vedtak: Årsmøtet vedtok å gi styret fullmakt til å oppnevne inntil 2 nye styremedlemmer
for ett år.
Valnemnda har ikke lykkes med å finne nye styremedlemmer. Som et alternativ til valg
av nye styremedlemmer, foreslår valnmenda at styret oppnevner f eks en
fadderansvarlig, sponsoransvarlig o.l. som ikke nødvendigvis er medlemmer i styret.

Sak 3. Gjennomgang av aktiviteter siden forrige årsmøte

Rolf presenterte stiftelsens formål og fokus i året som har gått. Han presiserte at våre
bidrag skal ytes gjennom en fordeling av bidrag fra oss og lokale gjenytelser. Dette for
å sikre lokalt eierskap og varighet på prosjekter som igangsettes.
Rolf har vært i Liberia denne våren og gikk gjennom erfaringer fra en svært vellykket
tur. Det er svært tilfredsstillende å oppleve den positive utvikling som har skjedd ved
skolene vi støtter siden forrige besøk.
Se punktet under og styrets årsmelding om aktiviteter siden forrige årsmøte.

Sak 4. Planer for 2019 og driften videre

Stiftelsen vil fortsette å støtte de 4 skolene som vi har støttet i 2018. Samarbeidet
med DCS (Department of Community Services, United Metodists Church) er meget
godt og blir videreført.
Revisjon av prosjektene har blitt godkjent uten kommentarer, og med «ren»
revisjonsberetning.
Vi har etablert en god modell for samarbeid som kan overføres til flere skoler.
I 2019 vil vi vurdere å installere solceller også på Frank Diggs skolen og Dementa
skolen.
Støtten vi gir til skolegang for barna, evalueres løpende og vi ser nå at vi kan øke
antall barn vi støtter for de samme midlene.
Frank Diggs har fått taket blåst av og taket er nå kommet på plass etter støtte fra
Stiftelsen. Frank Diggs skolen må bygge for å få plass til bibliotek. Stiftelsen vil
vurdere å støtte byggingen av biblioteket.
Budsjettet for 2019 ble lagt fram og viser noe økt aktivitet i forhold til 2018. Totalt er
det budsjettert med kr 822.300 i støtte til eksiterende og ny prosjekter ved de 4
skolene vi støtter.
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Reisen til Liberia i 2018 måtte utsettes p g a sykdom. Turen planlegges i første halvdel
av januar 2020 for en gruppe på 10-12 personer.
Et viktig arbeid i 2019 blir å arbeide for fortsatt økning i innsamlede midler, det vil si
flere faddere, nye sponsorer, gaver, innsamlinger etc.
Vi har et gap mellom utgifter og inntekter på ca. 3-400.000 kroner som må hentes inn
om skal vi klare å opprettholde aktivitetene vi driver i dag.
Stiftelsen har lagt mye arbeid i å få ny hjemmeside og er svært aktiv på facebook.
Ellers kom det flere gode innspill til styret fra årsmøtet. Det gikk bland annet på;
engasjere Austrheim I L, invitere venner til å like siden vår på facebook, lage julegave
kampanje på facebook, lage et Ungdom hjelper Ungdom prosjekt, bruke bøssene vi
har kjøpt inn aktivt til innsamlinger, f eks på bedrifter, sørge for økt pressedekning og
følge opp Torgdagene i Kilstraumen og på Fonnes.
Emma og Adolphus fra Liberia kommer til Norge i oktober i år. Styret arbeider med å
få de over til Austrheim og Bergen og kommer tilbake til saken.

Sak 5. Eventuelt

Ellers ga man uttrykk for at årsmeldingen var fyldig og god og at det var flott å se både
bilder og video fra arbeidet som nå gjøres i Liberia.

Årsmøtet 2019 ble hevet kl. 20:30
Protokoll godkjennes, 20.05.2019
______________________________
Terje Aasen(Sign)

______________________________
Britt Rebnord(Sign)
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