
 
 
 
Styrets Årsberetning 2015 
 
 
Innledning  
Yme er en privat, humanitær organisasjon (NGO) som er religiøst og politisk nøytral. Vår aktivitet er 
primært i Afrika innefor programområdene Vann – Sanitær Yrkesutdanning og Fred og Forsoning.  
Våre bistands- og nødhjelpsprosjekter er hovedsakelig finansiert av NORAD, Utenriksdepartementet, 
FN OCHA, Somalia og private gaver.  For tiden har Yme vann - sanitærprosjekter i Somalia og 
Kongo. 
 
Yme utformer og bygger vannsystemer.  I tillegg installerer vi og bygger sanitære systemer som 
latriner og vaskeplasser. Dette gjøres i nært samarbeid med lokalsamfunnene gjennom etablering og 
opplæring av vannkomiteer i helsearbeid, organisasjonsteori og teknisk vedlikehold. 
Lokalbefolkningen får gjennom sin vannkomité undervisning om vann og hygiene gjennom kulturelt 
tilpassede kommunikasjonsformer. 
 
Yme bygger og tilrettelegger for yrkesskoler i Afrika. Kunnskap er den raskeste veien ut av 
fattigdom. Ved siden av den konkrete fagkompetansen studentene tilegner seg opplever 
studentene i tillegg en stolthet og et ønske om å bidra aktivt til sin egen og landets utvikling. 
Utdanning er kanskje det beste verktøyet for å realisere “hjelp til selvhjelp” prinsippet. 
 
I våre prosjekter samarbeider vi tett med privat sektor for å teste og videreutvikle 
produkter/installasjoner som brukes i utviklings- og nødhjelpsprosjekter. 
 
Målsetting  
Målsettingen med arbeidet vårt er å gi rask og effektiv bistand til de fattigste, med fokus på 
kvinner og barn i den tredje verden. 
 
Sykefravær 
Sykefraværet i stiftelsen var i 2015 3% Det har ikke vært arbeidsulykker i 2015.  
 
Likestilling 
Yme følger gjeldende lover om likestilling i ansettelsesforhold og i styret. 
 
  



Ytre miljø 
Stiftelsen er en humanitær bistands- og nødhjelpsorganisasjon. Yme har som satsingsområde å 
ivareta et godt livsgrunnlag med et bærekraftig perspektiv i både bistand og nødhjelp. Stiftelsen 
har derfor en bevisst holdning til å ivareta det ytre miljø.  
 
 
Aktivitet og Kapital 
Stiftelsens sum anskaffede midler var kr 7 854 756,- i 2015. Stiftelsens egenkapital pr. 31.12.2015 er  
kr 1 190 670,-.  
Aktivitetsresultatet for 2015 gav et overskudd på kr 203 646,-,- og tilføres Annen egenkapital. 
 
Fortsatt drift 
I samsvar med regnskapslovens § 3-3 bekreftes det at forutsetninger for fortsatt drift er til stede. 
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