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Årsmøte ThAid 2017
27.06.18 kl 17.00-18.30 ble det avholdt årsmøte for ThAid for 2017 i Prestøyvegen 15, 4052
Røyneberg.
Til stede: Jon Fauskanger Bjåstad (styremedlem), Janne Bjørnsen (styremedlem), Per Ramsö,
Christine Bjåstad (varamedlem) og Knut Inge Bergem (prosjektleder).
Forfall: Joakim Sveli (styremedlem),
BAKGRUNN OG AGENDA
ThAid ble stiftet 01.01.2008 og prosjektet støtter humanitært arbeid rettet mot barn i Thailand.
Agenda
1. Valg av nye styremedlemmer
2. Status for ThAid.
a. Innsamling
b. Informasjon fra Thailand
3. Behandling av ThAids årsmelding
4. Behandling av ThAids regnskap
5. Valg av valgkomite
6. Eventuelt
Sak 1 Valg av nye styremedlemmer
Styret ønsker at ikke å gjøre endringer i styresammensetningen på nåværende tidspunkt.
Sak 2 Status for ThAid
a. Innsamling
Knut Inge Bergem orienterte om den økonomiske statusen for prosjektet.
I løpet av 2017 ble det samlet inn kr 727 854,03 kr
I løpet av 2017 har vi hatt følgende utgifter:
Overføring til stiftelsen BaanChivitMai Foundation (BCM) i Thailand
Annen driftskostnad (Regnskapsutgifter, Revisjon, Administrasjonsutg., etc.)
Personalkostnader, prosjektlederstilling (lønn, arb. avgift)

kr
kr
kr

600.000
42.079
140.924

b. Informasjon fra Thailand
Årsmøtedeltagerne ble oppdatert på drift i Thailand for BCM i 2017 fra prosjektleder Knut Inge
Bergem som har utarbeidet en rapport på dette (vedlegg A).
Sak 3 Behandling av ThAids årsmelding
Styremedlemmene gikk gjennom ThAid sin årsmelding og denne ble godkjent (se vedlegg B).
Sak 4 Behandling av ThAids regnskap
Knut Inge Bergem presenterte regnskapet som er ført for ThAid som styremedlemmene har fått
utsendt i forkant av årsmøtet. Styret hadde med noen mindre endringforslag i notene til utkastet
som forelå, som ble endret under møtet.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent.
Sak 5 Valgkomite for 2018
Styret foreslo at styreleder og ansatt (Knut Inge Bergem) velges som valgkomite for 2018.
Vedtak: Jon F. Bjåstad og Knut Inge Bergem velges som valgkomite for 2018.
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Sak 6 Eventuelt
Ingen eventuelt saker ble behandlet.
Undertegnet av styremedlemmer som var med på møtet.
________________________________
Jon Fauskanger Bjåstad
Styreleder

__________________________________
Per Ramsö
Styremedlem

________________________________
Janne Bjørnsen
Styremedlem/nestleder

Som møteleder ble valgt: Jon Fauskanger Bjåstad
Utpekt til å underskrive protokoll: Janne Bjørnsen
Referat skrevet av Jon Fauskanger Bjåstad

Stavanger den 27.06.18
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Vedlegg A:

Årsrapport for 2017 fra Prosjektleder i ThAid
Her er en rapport for 2017 fra Prosjektleder. Rapporten tar utgangspunkt i arbeidsinstruksen
og gir en kort oversikt over hva som er gjort.
Koordinering og oppfølging av innsamlingsaktiviteter
Innsamlingen gjennom ThAid er først og fremst basert på faste givere og sponsorer.
Oppfølgingen av disse gruppene gjøres gjennom ThAid Nytt, samtaler og korrespondanse på
email. Prosjektleder har ledet dette arbeidet i løpet av 2017. Prosjektleder er også ansvarlig
for å føre regnskapet for ThAid i Norge. I 2017 startet ThAid å bruke regnskapsprogrammet
Fiken.
Informasjonsarbeid til givere og sponsorer
I løpet av 2017 kom det ut 4 nummer av ThAid Nytt. Dette er informasjon både til faste
givere og sponsorer. Siste nummer ble sendt ut før jul og inkluderte derfor en jule- og
nyttårshilsen. Det er få tilbakemeldinger vi får på ThAid Nytt, men de vi får er ensidig
positive. Prosjektleder er ansvarlig for å skaffe tekst og bilder, mens Per Ramsø og Janne
Bjørnsen er ansvarlig for layout og utsendelse.
Hjemmesiden til ThAid er også et godt virkemiddel for å informere givere og sponsorer.
Hjelperen bruktbutikk i Søgne var vår største sponsor i 2017. Representanter fra Hjelperen
kom på sitt første besøk til Chiangrai i januar 2017. Der fikk de i løpet av besøket bli grundig
kjent med driften av skolehjemmet BCM og besøk til noen av landsbyene som barna på
skolehjemmet kommer fra. Tilbakemeldingen fra de besøkende fra Hjelperen var ensidig
positive og de var tydelige på at de ønsket å støtte arbeidet videre.
Bakketun folkehøyskole var vår nest største sponsor i 2017. De har i en årrekke kommet på
besøk til BCM og der fått grundig informasjon og innsyn i arbeidet vårt. I 2017 kom de ikke
på besøk på grunn av frykt for uroligheter etter at kongen i Thailand døde.
Bibelskolen i Grimstad (BiG) er vår tredje største sponsor. Der holder jeg jevnlig kontakt med
skolen på email og et årlig besøk før utsendelse av studenter. Studentene kommer til BCM i
november hvert år og blir der i nesten 5 måneder. De har en egen blogg der de forteller om
oppholdet sitt og dermed gir god informasjon om arbeidet til BCM til mange følgere.
Sonans ble i 2017 vår fjerde største sponsor. I november 2017 var det en gruppe på 6
personer fra ledelsen som var på besøk i Chiangrai for å vurdere samarbeidet og få
førstehåndsinformasjon om arbeidet vårt der. De var svært begeistret over det de så og var
tydelige på at de ønsket et samarbeid.
Rekruttering av nye givere og sponsorer
Det ble i løpet av 2017 en kraftig oppgang av faste givere. Hovedgrunnen til dette var at
tidligere BiG-studenter som har hatt sin praksis på skolehjemmet BCM ble utfordret til å
skaffe 5 nye faste givere hver. Prosjektet med utformet som en konkurranse der de som
klarte å skaffe flest nye givere skulle få støtte til en flybillett til Thailand. Prosjektet var svært
vellykket og neste 40 nye givere ble registrert. Prosjektleder vil fremover utfordre alle
frivillige på skolehjemmet BCM til å skaffe nye givere. Styret i ThAid har satt seg som mål at
det ved utgangen av 2018 skal være 100 faste givere. Dette er et mål som med god innsats
er oppnåelig.
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For utenom frivillige på skolehjemmet BCM, blir nye givere først og fremst rekruttert
gjennom familie og venner til styremedlemmer.
Når det gjelder sponsorer, så er det også her styremedlemmene som er de viktigste
bidragsyterne.
Stedlig kontroll, kvalitetssikring og oppfølging av støttemottakere
Gjennom min posisjon som daglig leder for BCM, sørger min tilstedeværelse i Thailand for å
dekke dette punktet. I løpet av 2017 ble det ikke ansatt noen nye lokale medarbeidere.
Antall barn var i løpet av året stabilt, men rundt 40 barn på hovedhjemmet og 15
ungdommer som bor i leid hus i sentrum av Chiangrai. I tillegg støttet BCM 27 barn i en
landsby (penger til skoleskyss).
TAF fikk ikke støtte fra ThAid i løpet av 2017 på grunn av manglende regnskapssystemer.
Styret har bestemt at støtte vil vurderes på nytt når et godkjent regnskapssystem er på plass.
Arbeid med prosjektsøknader til støtteytere og tilskuddsprogram
Det ble i løpet av 2017 ikke søkt om økonomisk støtte fra noen fond.

27.juni 2018
Nøtterøy
Knut Inge Bergem
Prosjektleder
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Vedlegg B:
ThAid
Styrets årsmelding 2017
Interesseorganisasjonen ThAid ble stiftet 01.01.2008 og prosjektet støtter humanitært
arbeid for barn i Thailand. Den har sin virksomhet på følgende adresse: Sparsvei 1a. 3138
Skallestad.
Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift. Det har etter regnskapsårets slutt
ikke inntruffet forhold av vesentlig betydning for resultat. I 2017 har Thaid gått over til å
bruke regnskapsprogrammet Fiken. Firmaet «Din Revisor» brukes til revisjon.
Hovedinntekten i 2017 har kommet fra innsamlinger til humanitærprosjektet. I 2017 har
organisasjonen sendt ut fire nyhetsbrev til medlemmene og laget nytt markedsføringsmateriell
(videofilmer) som kan brukes av organisasjonen og støttespillere. Det har blitt avholdt
jevnlige styremøter ila året. Daglig leder Knut Inge Bergem har arrangert besøk i Thailand for
sponsor fra Norge i januar 2017.
Thaid har hatt som målsetning i 2017 å øke antall faste givere. Prosjektleder Knut Inge
Bergem har oppfordret tidligere norske studenter som har hatt arbeidsopphold ved BCM til å
verve flere faste givere. Denne kampanjen medførte flere faste givere. Prosjektet ble utformet
som en konkurranse der de som klarte å skaffe flest nye givere skulle få støtte til en flybillett
til Thailand for å besøke skolehjemmet BCM. Prosjektet var svært vellykket og nesten 40 nye
givere ble registrert.
Resultatet for 2017 viser et driftsresultat på -55 779 kr. Driftsutgifter for 2017 har vært på
783 633 kr, hvorav 600 000 kr av disse har vært overføring til bistandsprosjektet i
Thailand, BaanChivitMai Foundation. Knut Inge Bergem, som er ansatt som prosjektleder
i ThAid mottar lønn i prosjektlederstilling for ThAid. Han er i permisjon fra sitt styreverv i
perioden han jobber som prosjektleder. Totale lønnskostnader (inkl. arb.giver avgift) til
ThAid sin prosjektleder har vært på 140 924 kr. ThAid har også dekket en tur for to
styremedlemmer til Thailand ifm at de laget markedsføringsmateriell (videoer) som
medførte en utgift på 13 036 kr.
Interesseorganisasjonens virksomhet medfører ikke miljøforurensning av betydning.
Interesseorganisasjonen har per 31.12.17 en ansatt prosjektleder, og styret består av fem
styremedlemmer (hvorav et styremedlem er i permisjon) og to varamedlemmer.
Sola, Norge, 27.06.17

___________________
Jon Fauskanger Bjåstad
Styreleder

_____________________
Janne Bjørnsen
Styremedlem

