
  

 

Styrets årsberetning 2014 
 
Virksomhetens art 

Indias Barn er en ideell stiftelse har som mål å bedre levevilkårene generelt 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 2014 lå hovedkontoret i Storgata 39 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 (hovedkontor CFI), 

Raigad og Dabhol. 

 

Indias Barn ble stiftet i 1991, da under navnet Fadderbarnas Fremtid. Stiftelsen skiftet 

navn i 2013. Stiftelsen finansieres i hovedsak av private gaver fra faste givere. Ved 

årsskiftet hadde vi 2.843 faddere som betalte for 3.067 fadderskap. Totalt dekket 

Indias Barn skolegang for ca 4.300 skolebarn (per 31.12.2014). I tillegg til faste gaver 

gir enkeltpersoner eller organisasjoner øremerkede midler til prosjekter. Fra det 

offentlige mottok Indias Barn momskompensasjon i 2014. 

 

Styrets arbeid og sammensetning 

Styret har hatt 11 styremøter og behandlet 85 saker i løpet av 2014. 
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Styrets arbeid 

Det skal ikke legges skjul på at det tidvis har vært et turbulent år, med uenighet om 

hvordan stiftelsen bør drives. Arbeidet i styret må deles opp i to perioder på grunn 

av store utskiftninger i styret etter årsmøtet i slutten av mai 2014. Tidligere 

styreleder, Ørjan Stenberg, valgte å fratre styreledervervet i forkant av årsmøtet. For 

styrets arbeid i perioden januar-mai 2014 henviser vi til årsrapport for 2013, som er 

det nærmeste vi kommer det tidligere styrets beskrivelse av sitt arbeid også i 2014. 

 

Ny styreleder ble Hege Magnussen fra Harstad. Marianna Miettinen Fosser var 

daglig leder januar-august, da hun valgte å fratre stillingen. I september 2014 ble 

Øystein Edvin Berg tilsatt som fungerende daglig leder. 

 

Det nye styret prioriterte i første omgang å få i gang pengeoverføringene til India, 

som var stoppet utpå vårparten grunnet uenighet mellom tidligere ledelse i Norge og 

ledelsen i CFI India. Det ble opprettet tett dialog med vår partner i India, og 

pengeoverføringene ble gjenopptatt på sommeren. Styreleder og nestleder reiste i 

august til India for å ha møter med ledelsen, ansatte og styret for å avklare 

situasjonen. 

 

I større grad enn tidligere ønsket har styret ønsket å kunne støtte opp om flere 

aspekter enn bare utdanning, siden både familieforhold, inntektsmuligheter og helse 

har en stor innvirkning på om barna gjennomfører skolegangen. Utdanning er 

fortsatt grunnsteinen i programmet, men det er tatt strategiske grep for en mer 

helhetlig tilnærming til barnas situasjon. For nærmere beskrivelse av 

programarbeidet henviser vi til årsrapporten. 

 

Det nye styret har også ment at man må kutte kostnader i Norge, for å kunne 

overføre mer av midlene der de trengs mest, i India. I september begynte arbeidet 

med å redusere kostnadene, en til dels smertefull prosess siden dette medførte 

reduksjon i bemanningen fra fire årsverk til to årsverk. I tillegg har stiftelsen byttet 

en rekke leverandører i forhold til for eksempel regnskapsføring, leie av 

kontorlokaler, giverregister, samt effektivisert utsendelser ved hjelp av ekstern 

leverandør. De fleste av de større tiltakene har effekt først i 2015, og det er en del 

overgangskostnader ved både nedbemanning og skifte av leverandører. Dette vises i 

2014-regnskapet som høyere administrasjonskostnader enn normalt. 

 

Oppfølging av faddere / verving 

Vi har også jobbet tett med organisasjonen i India for å bedre kvaliteten på databasen 

over fadderbarn, rapportering til fadderne og forbedret billedbruk. Fadderne har 

mottatt to halvårsrapporter på sine fadderbarn. Fadderbladet, som sendes til alle 



 

 

faddere, ble utgitt en gang i 2014. Vi har økt aktiviteten og fokuset på sosiale medier, 

og økte antallet følgere på Facebook med ca 50% bare i november-desember 2014. 

 

Fadderturer er et viktig tiltak for å inspirere og motivere faddere til videre innsats. 

Fadderne får da et førstehånds inntrykk av arbeidet, og rapporterer om sterke 

inntrykk som preger de resten av livet. De som har deltatt på fadderturer blir ofte 

inspirert til å verve nye faddere når de kommer tilbake til Norge. Fadderne dekker 

selv kostnadene til turene, mens Indias Barn og CFI legger til rette og tar seg av 

fadderne når de er i India. 

 

I kommunikasjon med fadderne ønsker vi at Indias Barn skal fremstå som personlig, 

men ikke utleverende. Fadderne skal føle at de får nok informasjon om barnet de 

støtter, samtidig som vi ivaretar barnets og deres families integritet. Vi ønsker å vise 

at vi er en annerledes fadderorganisasjon hvor det personlige engasjementet 

verdsettes. Budskapet skal ikke pakkes inn i flotte ord, men skrives på et språk som 

folk flest kan forstå. 

 

Fadderbidraget var i 2014 2.510 kr/år per fadderbarn. Nedgangen i faddermassen har 

stagnert siste halvår 2014, og vi ligger nå relativt stabilt med i overkant av 3000 

betalte fadderskap. Stiftelsen har siste halvdel av 2014 hatt fokus på verving gjennom 

eksisterende faddere, samt gjennom sosiale medier og nett. Det er gjennomført enkle 

kampanjer for å få flest mulig faddere på avtalegiro, siden dette sparer oss for mye 

arbeid, papir og penger. Vi har bevisst prioritert ned deltakelse på stand og 

arrangement siden dette er relativt arbeidskrevende tiltak i forhold til ressursbruken. 

 

Fortsatt drift og framtidsutsikter 

Forutsetningen om fortsatt drift er tilstede, og årsregnskapet for 2014 er satt opp 

under denne forutsetningen. Faddertallene har vært nedadgående fra 2010 til i dag, 

men det kan se ut som vi foreløpig har klart å stabilisere oss rundt 3.000 fadderskap. 

Vi har kuttet kostnadene i Norge med over 40% i forhold til tidligere normaldrift, 

men dette vil først vises på driften i 2015. I 2015 er målet at minst 75% av de 

innsamlede faddermidlene skal overføres til India. Fra 2016 av er det et mål om at 

minst 80% av innsamlede midler skal benyttes i India. Dersom valutakursen 

forverres på lengre sikt, og inntektene fra faddere synker, vil det bli vurdert 

ytterligere kutt i kostnadene både i India og Norge. 

 

Økonomisk situasjon 

Det er styrets oppfatning at det framlagte årsregnskap gir tilfredsstillende 

informasjon for å bedømme stiftelsens stilling og resultat. Det er heller ikke inntrådt 

forhold etter regnskapsårets slutt som påvirker dette. 

 



 

 

I 2014 samlet Indias Barn inn 7 653 000 kroner, som er ca 8% mindre enn i 2013. Dette 

skyldes i hovedsak nedgang i antall faddere, selv om antallet faddere stabiliserte seg 

mot slutten av 2014. Stiftelsen mottok i tillegg momskompensasjon på kr 220 418, 

men mistet grasrotandelen siden det ble vurdert at vi som landsdekkende 

organisasjon med hovedsakelig aktiviteter i utlandet ikke lenger kvalifiserte til å 

motta dette. Stiftelsen har i perioden 2010-2014 hatt rett til ca 160 000/år i 

kompensasjon for bortfall av automatinntekter. Dette ble oppdaget høsten 2014, og 

stiftelsen har dermed gått glipp av viktige inntekter i fem år. Stiftelsen vil søke om 

disse midlene fra og med 2015. 

 

Stiftelsen gikk med et underskudd på kr 1 620 931. Underskuddet skyldes i hovedsak 

følgekostnader av nedbemanning og omorganisering av driften. I tillegg førte 

stiftelsen over mer midler til India enn de siste par årene. Vekslingskursen utviklet 

seg også i negativ retning, og økte med ca 15% over årets fire siste måneder. 

Underskudd som skyldes forhold i Norge dekkes av oppspart formålskapital som 

ikke har bindinger til bruk i India. Underskudd som skyldes programarbeid og 

overføringer til India dekkes av oppspart formålskapital med bindinger til bruk i 

India. Etter disponeringer har stiftelsen en samlet formålskapital på kr 4 141 415. 

 

Arbeidsmiljø og ansatte 

Per 31.12.14 bestod sekretariatet av to ansatte, hvorav en fungerende daglig leder og 

en organisasjons-/markedskonsulent. Til sammen ble det utført 3,7 årsverk i 2014. 

Sykefraværet var i 2014 på ca 19%. Arbeidssituasjonen i stiftelsen må kunne sies å 

være en del av årsaken til det høye sykefraværet, selv om enkeltsykemeldinger gir 

store utslag i en liten stab. 

 

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 2014 en 

mann og en kvinne. Styret hadde tre kvinner og to menn. 

 

Miljørapportering 

Den største miljøpåvirkningen skjer gjennom reisevirksomhet. Stiftelsen etterstreber 

mest mulig miljøvennlige reisemåter og innkjøp. Indias Barn etterstreber å bli mindre 

avhengige av papir som lagringsmedium på sikt. Vi arbeider også med å få flest 

mulig faddere over på avtalegiro, noe som sparer både penger og miljø. 

 

Oslo, 16. mai 2015 


