Styrets årsberetning 2017
Indias Barn er en ideell stiftelse som har som mål å bedre levevilkårene for barn i India. Bedring av
levevilkårene gjøres først og fremst gjennom skolegang, helsekontroller og ernæring. Videre skal
Indias Barn arbeide for å gjøre lokalsamfunn i stand til å fremme egen bærekraftig utvikling. Indias
Barn har også som mål å rehabilitere boliger og drive teknisk områdeutvikling.
I 2016 lå hovedkontoret i Kolstadgata 1 på Tøyen i Oslo. Vårt fjernadopsjonsprogram er i samarbeid
med organisasjonen Children’s Future India (CFI), og fadderbarna bor i fire områder i delstaten
Maharashtra i Vest-India: Mumbai, Pune, Dabhol og Raigad (hovedkontor CFI).

Indias Barn ble stiftet i 1991, da under navnet Fadderbarnas Fremtid (skiftet navn i 2013). Stiftelsen
finansieres i hovedsak av private gaver fra faste givere. Ved årsskiftet hadde vi 2547 faddere som
betalte for 2790 fadderskap. Totalt dekket Indias Barn skolegang for 3634 skolebarn (per
31.12.2017). I tillegg til faste gaver gir enkeltpersoner eller organisasjoner øremerkede midler til
prosjekter. Fra det offentlige mottok Indias Barn momskompensasjon og kompensasjon for bortfall
av automatinntekter i 2017.

Styrets arbeid og sammensetning
Styret har hatt 6 styremøter og behandlet 38 saker i løpet av 2017.
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Styrets arbeid
Året 2017 var et rolig år for stiftelsen. En prioritert oppgave har vært ansettelse av ny daglig leder,
hvor Camilla Skare tiltrådte i stillingen i juni 2017. Det har vært fortsatt fokus på å holde kostnadene
nede i både Norge og India, og økonomien anses å være forutsigbar og stabil. Nye faddere, samt å
redusere frafall av eksisterende faddere har vært og er prioriterte oppgaver. Det har også vært
gjennomført en større gjennomgang av faddermassen, med det formål å sikre at faddertallene
representerer aktive, betalende faddere. Denne gjennomgangen har således ført til at flere ikkebetalende faddere har blitt re-aktivert og helt eller delvis betalt sine utestående fadderbetalinger.
Samtidig har gjennomgangen ført til en utmelding av ikke-aktive, ikke-betalende faddere. Indias Barn
har videre hatt fokus på å styrke lojaliteten til eksisterende faddere, samt rekruttere nye. Arbeidet
med sosiale medier er blitt styrket, med vesentlig økning i antall likerklikk, innlegg og engasjement på
vår Facebook-profil som resultat. Vår Instagramkonto ble også reaktivert mot slutten av året, med en
økning av antall følgere som resultat.

Styret og ledelsen i Norge har vært i tett dialog med vår partner Children’s Future India. Det har vært
fokus på å jobbe frem en mer lik styrestruktur i India og Norge, slik at det også i India etableres en
praksis for rotasjon av styremedlemmer. Flyttingen av hovedkontoret til CFI fra Pune til Pen ble
ferdig gjennomført i 2017. Nytt hovedkontor er etablert i lokalene til CFI Raigad og kontorer og
øvrige fasiliteter fungerer som tiltenkt.

Styreleder var i India i mars 2017 med formål å signere ny kontrakt med CFI, samt å følge opp
programarbeid. Avtalen med CFI ble videreført for ett nytt år. Avtalen gir trygghet for begge parter i
det videre arbeidet.

Styreleder, ny daglig leder, samt redaktør for Fadderbladet var i India i september 2017. Hensikten
var innføring og feltarbeid for ny daglig leder, samt oppfølging av planene vedrørende nytt
ressurssenter med bo- og studiefasiliteter i Pen-området. Besøk til urfolkslandsbyen Varvane var
også et viktig programpunkt, med oppfølging av investeringer i vann- og sanitære fasiliteter samt
avklaring vedørende videre utvikling. Et annet viktig programpunkt var deltakelse på CFI’s styremøte.
Bladets redaktør hadde fokus på å sikre bilder og redaksjonelt materiell til de to påfølgende
fadderbladene, og gjennomførte workshop med alle sosialarbeiderne for å forbedre kvaliteten på
bildene vi får fra India. Styret mener det er essensielt at noen fra styret eller administrasjonen reiser
til India for å følge opp programmet og pengebruken. Vi har et stort ansvar, både overfor fadderne
og fadderbarna for at pengene benyttes mest mulig effektivt og til formålet.

Utdanning er fortsatt grunnsteinen i programmet, med støtte til også høyere eller yrkesutdanning for
de som har evner og motivasjon til dette. I 2017 ble det besluttet å fortsette utviklingen i Varvane,
med målsetting om at landsbyen skal bli bærekraftig i løpet av de neste 3-4 årene. Landsbyutvikling i
Varvane er ansett nødvendig for at fadderbarna våre herfra skal ha en reell mulighet til å fullføre
skolegangen.

Fadderturene er et populært tiltak og motiverer faddere til videre innsats. Det ble arrangert en
faddertur i 2017. Fadderne dekker selv kostnadene til turene. Fadderne får på denne måten et
førstehånds inntrykk av arbeidet, og rapporterer om sterke inntrykk som preger dem resten av livet.

Fadderbidraget har vært på 250 kr/mnd i 2017. Antall sluttrapporter har økt og vil fortsatt være på et
høyt nivå de nærmeste årene. Det har vært en prioritert oppgave å få med faddere som mottar
sluttrapporter videre.

Stiftelsen har i de senere år hatt fokus på verving gjennom eksisterende faddere. Dette har vi lykkes
godt med, men har i 2017 styrket arbeidet med verving gjennom andre kanaler. Aktiv bruk av
Facebook samt Google-annonsering har gitt flere nye faddere. I tillegg til reklamefilm har Indias Barn
en radioreklame, og begge ble spilt gratis under reklamefrie dager i 2017.

Fortsatt drift og framtidsutsikter
Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2017 er satt opp under denne
forutsetningen.

Økonomisk situasjon
Det er styrets oppfatning at det framlagte årsregnskapet gir tilfredsstillende informasjon for å
bedømme stiftelsens stilling og resultat. Det er heller ikke inntrådt forhold etter regnskapsårets slutt
som påvirker dette.

I 2017 samlet Indias Barn inn 8 540 013 kroner, som er ca 2% mer enn i 2016. Dette skyldes både
økningen i fadderbidraget fra april 2016, samt en økning i gaveinntekter. Stiftelsen mottok i tillegg
momskompensasjon på kr 169 748 og kr 160 712 i kompensasjon for bortfall av tidligere
automatinntekter, en nedgang på ca 12% i forhold til de samme tilskuddene i 2016.

I 2017 har stiftelsen brukt kr 6 518 457 på formålsaktiviteter, hvorav kr 5 932 662 er midler overført
til India, mens kr 585 794 er brukt på informasjons- og programarbeid i Norge. Grunnen til at
overføringene til India i 2016 var høyere enn i 2017 var at Indias Barn i 2016 startet å overføre for
jan-mars 2017 i desember 2016. Dette for at overføringene i Indias Barn sitt kalenderår skal stemme
med Children Future Indias regnskapsår som går mellom april-mars. Slik har vi spart en revisjon av
kalenderåret for CFI, slik at de bare trenger revidere sitt regnskapsår.

Stiftelsen gikk med et overskudd på kr 572 386. Beløpet er tilført formålskapitalen i sin helhet.

Arbeidsmiljø og ansatte
Per 31.12.17 besto sekretariatet av to ansatte. Sykefraværet var i 2017 tilnærmet null.

Likestilling
Indias Barn etterstreber kjønnsmessig balanse, selv om dette kan være vanskelig å få til med en liten
stab og et lite styre. I sekretariatet var det ved slutten av 2017 to kvinner. Styret hadde 5 kvinner og
ingen menn.

Miljørapportering
Den største miljøpåvirkningen skjer gjennom reisevirksomhet. Stiftelsen etterstreber mest mulig
miljøvennlige reisemåter og innkjøp. Indias Barn har gjort flere grep gjennom vår samarbeidspartner i
India i forhold til å redusere plastbruk. Sekretariatet i Oslo har et godt innarbeidet system med
søppelgjenvinning. Indias Barn etterstreber å bli mindre avhengig av papir som lagringsmedium på
sikt. Fadderbladet sendes fortsatt faddere per post, men faddere uten oppdatert adresse får nå
bladet tilsendt gjennom lenke til nettsiden hvor bladet også er publisert. Vi arbeider også med å få
flest mulig faddere over på avtalegiro, noe som sparer både penger og miljø.

