
 

Styrets årsberetning for 2016 
 

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 2016 var 14,06 millioner (mot 19,49 

millioner i 2015). Innsamlede gaver ble på kr. 3,730 millioner (mot 2, 286 millioner i 2015).  

 

De totale driftskostnadene var på kr. 1,917 millioner (mot 3,818 millioner i 2015). 

Driftsresultatet etter finansposter ble et underskudd på kr. 224’ i 2016 mot et underskudd på 

kr. 1,947 millioner i 2015.  

Årets resultat etter finanspostene er overført til posten ”Annen egenkapital” med kr (-392’) og 

kr 167’ til egenkapital med selvpålagte restriksjoner. Formålskapitalen utgjør nå kr. 288’.  

Den generelle egenkapitalsituasjonen er derfor svekket og alvorlig i forhold til stiftelsens 

overlevelse. 

Fortsatt drift 

JOIN har en treårig prosjektavtale med Norad for 2015-2017 med et årlig tilskudd på 15 mill. 

NOK til prosjekter i DR Kongo som krever en egenandel på 10 %. En slik egenandel var nytt 

for JOIN fra 2015. JOIN gjennomførte en større innsamlingsaksjon i 2016 for å redde JOIN 

og prosjektene i Kongo, og sammen med kostnadskutt og omorganisering bidro dette til at 

JOIN klarte seg økonomisk gjennom året. Stiftelsen hadde allikevel et underskudd som er 

udekket, men med total positiv formålskapital. Med utførte kostnadskutt og flytting av 

hovedkontoret fra Kristiansand til Oslo, mener styret at det fortsatt er et forsvarlig grunnlag 

for å drive stiftelsen. JOIN hadde i 2016 inntekter fra ulike stiftelser og bedrifter øremerket 

prosjekter i Kenya som ikke ble rammet av usikkerheten rundt Noradavtalen. 

 

Styre og valgkomité 

Styret bestod pr 31.12.16 av Toralf Wiik Østli (styreleder), Haakon Bryhni (nestleder), Linda 

Askeland og Milfrid Tonheim. Varamedlem Ann Pretorius. Rådet bestod av Vegard 

Kobberdal og Margaretha Hamrin. 

Aktivitet og arbeidsmiljø 

JOIN har gjennomført prosjektene i Kongo og Kenya, stort sett i tråd med planene i 2016.  

Aktiviteten var noe nedadgående i en periode hvor midlene til Kongo ble forsinket pga 

problemer med likviditeten. Prosjektene omfatter Fatherhood, Sexual Violence, Safe 

Motherhood, samt Child Care og violence prevention i Kenya. 

 

I Norge har virksomheten hatt store omorganiseringer, gjennom kostnadskutt og flytting av 

kontoret fra Kristiansand til Oslo. Det har ikke vært etterslep i prosjektrapportering til 

myndigheter eller andre samarbeidspartnere. 

 



 

Arbeidsmiljøet var utfordrende i 2016 på grunn av omstillingene. Daglig 

leder har vært Tore Gullaksen (jan-aug) og Øystein Edvin Berg (sep-des). 

Marit Toppe Berg har hatt ansvar for kommunikasjon og Fred Håberg var 

inne som frivillig fundraiser. Administrasjonen bestod ved årsskiftet av 1,1 årsverk. 

Regnskapet har vært ført av ekstern regnskapsfører – Knif Regnskap AS, og revisor BDO AS 

v/Roar Winge. Sykefraværet har vært lavt i 2016 (ca 1%), til tross for den vanskelige 

situasjonen ved omstillingen. Det er ikke rapportert om ulykker eller skader på arbeidsplassen 

i løpet av året. 

Likestilling 

I Rådet er 1 av to medlemmer kvinner, i styret er to av fire kvinner og varamedlemmet er 

kvinne. Totalt gir dette en andel på ca. 50 % kvinner i de styrende organer. En av tre ansatte 

var kvinner. 

Ytre miljø 

Stiftelsen JOIN har ingen produksjonsanlegg og forurenser ikke det ytre miljø. 

 

Utsikter og planer for 2017 

JOIN og våre partnere jobber godt sammen og innsatsen for stiftelsens formål er stor. 

Utfordringen i 2017 vil først og fremst være å sikre bredere og mer langsiktig 

inntektsgrunnlag for planlagte prosjekter gjennom prosjektavtale med Norad for prosjekter i 

DR Kongo. Styret har iverksatt arbeid for å skaffe inntekter utover offentlige bevilgninger.  
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