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Virksomhetens art 

JOINs formål er å formidle nødhjelp og langsiktig bærekraftig bistand til mennesker som er rammet 
av sult, krig og katastrofer. JOIN skal kunne arbeide over hele verden og hjelpen skal formidles uten 
hensyn til rase, nasjonalitet, politisk eller religiøs tilhørighet. 

Økonomi 

Prosjektinntekter fra offentlige myndigheter for året 2018 var kr 8 852 785 (mot 13,84 millioner i 
2017 og 14,10 millioner i 2016). Innsamlede gaver kom på kr 1 660 252 i 2017 (mot 2,40 millioner i 
2017 og 3,73 millioner i 2016). 

Sum forbrukte midler var kr 10 391 067 i 2018 (mot 15,96 millioner i 2017 og 18,29 
millioner i 2016). Driftsresultatet etter finansposter ble et overskudd på kr. 81 798 i 2018 (mot kr. 
319 097 i 2017 og et underskudd på kr. 224.000 i 2016). 

Årets resultat etter finanspostene er overført til posten" Annen formålskapital" med kr. 81 798. 
Formålskapitalen utgjør nå kr. 689'. 

Fortsatt drift 

JOIN har hatt en treårig prosjektavtale med Norad for juni 2015-2017 med et årlig tilskudd på inntil 
15 mill. NOK til prosjekter i DR Kongo som krever en egenandel på 10 %. SGBV delen av avtalen ble 
forlenget til 31.03.2018 i påvente av tilbakemelding på søknad til Norad om ny prosjektavtale fra 
2018-2020. Dessverre nådde ikke JOIN opp i konkurransen om utviklingsmidlene og fikk avslag på 
søknaden, men med tilbud om å søke utfasingsmidler for inntill 7 mill. NOK for 2018. Dette ble gjort 
og tilskuddet ble i all vesentlighet benyttet innen årsskiftet. 

Som følge av den nye situasjonen som var oppstått og at JOIN sto uten offentlig tilskudd fra 2_019, ble 
det opprettet kontakt med UD med tanke på tildeling av støtte over statsbudsjettet for 2019. Det ble 
estimert at JOIN og partner Hope in Action ville trenge 5 mill. for 2019 for å holde de viktigste 
aktiviteter i gang og beholde kjernekompetansen i organisasjonene og en søknad men en slik 
budsjettramme ble sendt, og siden innvilget. Tildelingen har mulighetgjort fortsatt drift og 
forberedende arbeid for ny Norad-søknad. 

Styret mener derfor at det fortsatt er et forsvarlig grunnlag for å drive stiftelsen. 

Styret og Rådet 

Styret bestod pr 31.12.18 av Haakon Bryhni (styreleder), Milfrid Tonheim, Bethel M. Hamrin, Ole 
Johan Sandvand og Madel Gunnarshaug Rosland. Varamedlem var Ann Pretorius. Rådet bestod av 
Vegard Kobberdal, Margaretha Hamrin og Margrethe Wam Solvang. Rådet har funksjon som 
valgkomite og overordnet økonomiansvar. 

Aktivitet og arbeidsmiljø 

JOIN fullførte i første del av året det flerårige SGBV prosjektet i Kongo og gjennomførte fra april til 
desember en utfasing av dette. Prosjektene Fatherhood og Safe Motherhood ble i all hovedsak 
avsluttet i 2017. JOIN fortsatte arbeidet med å støtte Mama Jeannes barnehjem i Goma. 
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Arbeidsmiljøet var tidvis utfordrende i begynnelsen av 2018 på grunn av avslaget Noradsøknaden og 
usikkerhet rundt JOINs og vår sør-partners fremtid. Det ble våren 2018 foretatt en tur til DR l<ongo 
for å meddele situasjonen til Hope in Action og andre impliserte partnere. Daglig leder Øystein Edvin 
Berg fikk 01.09 avløsning ved at Fred Hå berg overtok som daglig leder i 80 % stilling. Som ny 
markedskonsulent ansatte JOIN Lucie Bindu i en 50 % prosjektstilling fra 01.08-31.12. 2018. 
Administrasjonen bestod ved årsskiftet av 1,3 årsverk. Regnskapet har vært ført av ekstern 
regnskapsfører - Exacta AS, og revisor BDO AS v/Roar Winge. 

Det har i 2018 ikke vært sykefravær. Det er ikke rapportert om ulykker eller skader på arbeidsplassen 
i løpet av året. 

Likestilling 

I Rådet er to av tre medlemmer kvinner, i styret er tre av fem kvinner og varamedlemmet er kvinne. 
Totalt gir dette en andel på ca. 60% kvinner i de styrende organer. Ved årsskiftet var de ansatte en 
kvinne og en mann. 

Ytre miljø 

Stiftelsen JOIN har ingen produksjonsanlegg og forurenser ikke det ytre miljø, annet enn ved reiser til 
prosjektene. 

Utsikter og planer for 2019 

JOIN og våre partnere jobber godt sammen og innsatsen for stiftelsens formål er stor. Utfordringen i 
2019 blir først og fremst være å arbeide frem et styrket grunnlag for å kunne vinne frem i 
konkurransen om Norad-midler med søknadsfrist 01.10.19. Videre må det økte fokuset på inntekter 
fra private, næringsliv, stiftelser og menigheter opprettholdes 
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