
1. Virksomhetens art og hvor den drives 
MAF er en internasjonal bistands- og misjonsorganisasjon. MAF Norge er en medlemsorganisasjon og hadde ved årsskiftet 
2383 medlemmer. MAF Norges aktiviteter har i 2019 bestått av: 
 

 Innsamling av midler til drift av MAF 
 Rekruttering av medarbeidere til internasjonal tjeneste i MAF 
 Drift av bønnenettverk 

 
Organisasjonens hovedkontor var i 2019 i Dronningens gate 25, Oslo. 
MAF henvender seg i hovedsak til privatpersoner, skoler, foreninger, flyklubber, konsertpublikum, menigheter og kirker. 
 
2. Organisasjonens utvikling, resultat og fortsatt drift 
Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2019 er satt opp under denne forutsetningen. Etter styrets 
oppfatning gir årsregnskapet et rettvisende bilde av organisasjonens utvikling og stilling, samt resultatet av virksomheten 
for 2019. Det har ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets utgang som er av betydning ved bedømmelse av 
organisasjonens stilling. 
 
3. Forskning og utviklingsaktiviteter 
Cornerstone er et nytt CRM som fortsatt under utvikling for å effektivisere, rasjonalisere og økonomisere vår drift.         
Målet er forbedring av samarbeidet med våre partnere/givere og segmentere giverbasen på en hensiktsmessig måte. Vi 
utforsker muligheten for å treffe nye givere mer effektivt ved direkte personlige møter og tilstelninger.  
 
4. Arbeidsmiljø 
Arbeidsmiljøet anses for å være tilfredsstillende. Det har ikke vært noen tilfeller av skader eller ulykker, men det har vært 
noen lange sykefravær. Sykefraværsprosent er 9,5%. 
 
5. Likestilling 
Likestilling anses for å være tilfredsstillende. I 2019 var det 5 heltids- og 3 deltidsstillinger fordelt på 4 kvinner og 4 menn. I 
styret er det 6 menn og 3 kvinner. Fra september var det 6 menn og 1 kvinne. 
 
6. Ytre miljø 
MAFs virksomhet påvirker ikke det ytre miljø utover det som aksepteres fra denne bransjen. De tiltak som sikrer dette blir 
løpende fulgt opp. 
 
7. Resultatdisponering 
Styret foreslår at årets overskudd før overføring til formål disponeres slik:  

  

 

  
 
 
Oslo, 28. mai 2020  Dag Kjetil Øyna  Fred Karlsen   Jan Ivar Slengesol Andresen 
 
 
    Norun Sjøli   Ivar Henriksen   
 
 

Overført til MAF International (Prosjekter) 125 179,- 
Overført til MAF International (Fuel) 7 000 000,- 
Overført til International staff 593 940,- 
Formål bønnenettverk 337 763,- 
Formål Engasjere mennesker for saken: 4 540 235,- 
SUM TIL FORMÅL 12 597 117,- 

Resultat 2019: kr. 2 261 146,-
Formålskapital 31.12.19 kr. 3 780 292,-  


