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ÅRSBERETNING 2019    

Vår virksomhet 
KFUK-KFUM Global er en økumenisk, humanitær utviklingsorganisasjon. Organisasjonen ivaretar solidaritets- og 
bistandsengasjementet i KFUK-KFUM Norge og Norges KFUK-KFUM-speiderne. Virksomhetens kontor ligger i Oslo. 
Virksomheten skjer gjennom partnersamarbeid med KFUK og KFUM organisasjoner i Afrika, Asia, Europa og Midtøsten. 
Gjennom dette drives særlig utviklingstiltak, utvekslingsprogrammer og lederutvikling av ansatte og frivillige i KFUK og KFUM 
nettverkene. I Norge driver KFUK-KFUM Global i tillegg holdningsskapende arbeid gjennom informasjonstiltak og 
kursvirksomhet. 

Styrets arbeid 
Styret avholdt 6 styremøter og behandlet 70 saker i 2019. Kjersti Jåvold Landmark har vært styreleder. 

Arbeidsmiljø og likestilling 
Det er ikke gjennomført noen spesifikke undersøkelser av arbeidsmiljøet i løpet av 2019. I 2019 var det gjennomsnittlig 17.2 
årsverk i KFUK-KFUM Global. Sykefraværet var i 2019 på 0.61%. Det er lovfestet i både KFUK-KFUM Norge og Norges 
KFUK-KFUM-speiderne at alle styrer og komiteer skal ha 50-50 representasjon av kvinner og menn. Styret i KFUK-KFUM 
Global har i 2019 bestått av 2 menn og 5 kvinner. Blant de ansatte i KFUK-KFUM Global hadde kvinner 55% av stillingene 
og menn 45% i 2019. 

Miljø 
Organisasjonen driver ingen form for produksjon eller virksomhet som i stor grad påvirker det ytre miljø i Norge og jobber 
aktivt for å redusere våre totale klimautslipp. 

Årets resultat 
Det framlagte regnskapet viser total inntekt på kr 27,937,410. Kostnadene er totalt kr 28,103,384. Dette gir et underskudd på 
kr 165,975. Nøkkeltall for KFUK-KFUMs prosentvise andel av kostnader er som følger: administrasjon 5.14%, innsamling 
4.61 % og formål 90.25 %.  

Fremtidig utvikling 
KFUK-KFUM Global fortsetter utviklingen med styrket rettighetsbasert fokus. I denne prosessen er det fokus på 
beslutningspåvirkning både i programmer med partnere og Norge. 

Konklusjon 
I 2019 har man brukt opp noe øremerket egenkapital. Fri egenkapital er fremdeles på et forsvarlig nivå. Styret mener at 
grunnlaget for forsvarlig drift er tilstede.  
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