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Årsmelding 2021 

 

Raftoåret 2021 ble et nytt år med restriksjoner som la en del begrensninger på ordinær 

aktivitet. Til gjengjeld ga det styret i Raftostiftelsens venner tid til å planlegge egen 

strategi og rekruttering. Årets høydepunkt var trolig vår egen nettverkssamling som 

ble arrangert av oss i Raftohuset i forbindelse med Raftohelgen. 

 

Årets viktigste helg 

Årets Raftopris ble tildelt Human Rights Data Analysis Group (HRDAG). Dette er en 

ideell organisasjon som dokumenterer brudd på menneskerettigheter globalt gjennom 

statistikk og datavitenskap. Tilnærmingen deres har blant annet bidratt til at 

domstolene er i bedre stand til å dømme menneskerettighetsforbrytere. 

Organisasjonen består av noen få dyktige eksperter med base i San Francisco, USA.  

Til nå har organisasjonen presentert bevis for menneskerettighetsbrudd i 

internasjonale domstoler, menneskerettighetsorganisasjoner og FN-oppdrag. De har 

blant annet vært sentrale i rettssakene mot Slobodan Milošević i det tidligere 

Jugoslavia og mot José Efraín Ríos Montti Guatemala. Slik som selve 

prisbegrunnelsen påpeker: ‘‘Prisen sender også et sterkt signal til dem som krenker 

menneskerettighetene, både statlige og ikke-statlige aktører: Slike krenkelser skal 

aldri gå ubemerket hen’’. 

Raftostifelsens venner sitt viktigste arrangement ble avholdt på lørdagen under 

Raftohelgen og hadde som mål om å skape en møteplass for medlemmer i den 

utvidete Raftofamilien. Nettverkssamlingen ble en suksess som både vi og 

Raftostiftelsen ønsker å gjennomføre hvert år fremover. Til sammen deltok 40 

personer primært studenter. Vi serverte fingermat, god drikke og lett underholdning 

med quiz og profesjonell tverrfløytespill. 



Til tross for pandemien ble det i Raftostiftelsen arbeidet som normalt gjennom året 

med tanke på Raftoprisen, men med parallelle planer for alternative digitale løsninger 

for gjennomføring av Raftouken. Det ble derfor også i 2021 gjennomført svært gode 

arrangementer omkring prisutdelingen som i år ble holdt fysisk, men med noe 

begrenset antall gjester. 

 

Venneforeningen bidro også i år til synliggjøring av arrangementene i forkant med å 

dele informasjon i nyhetsbrev og noe på egen Facebook side. Vi fulgte opp med 

medlemsinformasjon og med aktiv mobilisering gjennom informasjon i digitale medier. 

 

Strategiplanlegging og samarbeidet med Raftostiftelsen 

Også i 2021 har styret i Raftostiftelsens venner hatt glede av samarbeidet med daglig 

leder og frivillighetskoordinator i administrasjonen. Det har blitt utviklet planer og satt i 

gang et arbeid med felles innsats for å ta vare på de ressurser som tidligere studenter, 

praktikanter og andre frivillige utgjør. Styret håper at dette på sikt vil bidra til både å 

styrke engasjementet i og til å styrke rekrutteringen. 

 

15. juni var styret i Venneforeningen tilbake på huset for første gang på lang tid. Daglig 

leder Jostein Hole Kobbeltvedt presenterte strategien for Raftostiftelsen for den 

kommende treårsperioden og tok imot innspill fra Venneforeningen om veien videre. 

Raftostiftelsen har utarbeidet ny strategi for perioden 2022-2024. I den anledning har 

Raftostiftelsens venner fått bidra. I Raftostiftelsens nye strategi er frivillighet et av flere 

viktige støttefunksjoner. Deriblant er det mål om å legge til rette for og utvikle 

engasjement, hvor samarbeidet med Raftostiftelsens venner er eksplisitt beskrevet. 

 

Deriblant har enten daglig leder, Jostein Kobbeltveit eller frivillighetskoordinator Liv 

Unni Stuhaug eller hennes stedfortreder, Sunniva Ingholm deltatt som observatør på 

så og si alle våre styremøter. På styremøtene har de gitt orienteringer om aktuelle 

saker som opptar Raftostiftelsen. Målet med deres tilstedeværelse har vært å skape 

tettere bånd og gi mulighet til tettere dialog mellom administrasjonen og 

Raftostiftelsens venner sitt styre. Som resultat opplever vi at vi er blitt løftet opp og at 

Raftostiftelsen har synliggjort vårt arbeid.  

 



På samme styremøte som vi fikk gi innspill til Raftostiftelsens nye strategi ble også vår 

egen strategi og veien videre for Raftostiftelsens Venner drøftet. Hovedkonklusjonen 

for oss ble å satse på rekruttering, en økt medlemsmasse og mer aktivitet. 

 

Undervisning 

Arbeidet med undervisning utgikk i sin ordinære form. Dette fordi Raftostiftelsen har 

økt bemanningen på undervisning og ikke lenger hadde behov for vår støtte. 

 

Hus og hage 

Som følge av pandemien og smittevernrestriksjoner ble det våren 2021 ikke invitert til 

den tradisjonelle dugnaden i Raftohagen. Det ble likevel gjennomført dugnad 

koordinert av ett av styremedlemmene. Et av våre styremedlemmer koordinerte 

dugnad med god hjelp fra tre av våre medlemmer. På dugnaden ble det kostet, ryddet, 

klippet plen, og busker ble beskåret. I tillegg ble det plantet blomster på ulike tidspunkt. 

 

Informasjon, medlemskontakt og annen aktivitet 

I tråd med føringene for de foregående år har styret i 2021 hatt fokus på planer om 

egne arrangement og temamøter, både for å styrke tilknytningen til organisasjonen og 

med tanke på rekruttering av nye medlemmer. Slik som året ble var det vanskelig å 

planlegge muligheten for arrangementer og vi opplevde også at publikum var mettet 

for digitale alternativer.  

 

Raftoåret 2021 ble innledet i april med digitalt Kick-off for studentene og forberedelser 

til Raftouken. Fra Venneforeningen deltok leder med informasjon til studentene og 

møtedeltakere fra NHH- og Oslo-gruppen. Dette møtet ble holdt digitalt. 

 

Styret har sendt ut fire nyhetsbrev i løpet av 2021. Disse nyhetsbrevene har vært 

knyttet opp til viktige begivenheter i Rafto organisasjonen, som for eksempel årets pris 

annonsering og utdeling. Nyhetsbrevene blir i hovedsak sendt på e-post, men de 

sendes også i posten til de av medlemmene som har ytret ønske om dette.  

 

Facebook-siden som ble opprettet i 2018 er blitt hyppig brukt både for å dele egne og 

Raftostiftelsens poster. I 2021 har Facebook vært mindre brukt av oss til å dele 

informasjon og aktiviteter enn tidligere år. Dette henger sammen med begrensningene 



rundt arrangementer. Vi har allikevel hatt en økning på 10% antall følgere. Etter hvert 

som vi får opp møteaktiviteten vil det være naturlig å bruke sosiale medier aktivt. Det 

er derfor sannsynlig at antallet følgere på sosiale medier vil gå opp i tiden fremover.  

 

Nytt av året er vår nye logo. Den er å se på våre Facebooksider og i alle nyhetsbrev. 

Logoen er utarbeidet av Netlife for Raftostiftelsen. Raftostiftelsen har gitt oss en egen 

logo som matcher deres og gjør det synlig at vi er under samme “paraply”. 

Raftostiftelsens venner er veldig takknemlig og opplever at logoen er et nyttig 

markedsføringsverktøy. Vi er også takknemlig for at Raftostiftelsen har gitt denne 

gaven til oss. 

 

Vervekampanje 

Gjennom året har vi hatt som mål og satse på økt rekruttering. Vi hadde planer om en 

egen vervekampanje. På grunn av de nasjonale restriksjonene opplevde vi det som 

vanskelig å planlegge arrangementer fysisk. Det ble rett og slett for uforutsigbart. I 

tillegg opplevde vi en tretthet rundt digitale arrangement. Resultatet av dette førte til 

at vi ikke fikk gjennomført like mange arrangement som vi ønsket. Med få møtepunkter 

for potensielle nye medlemmer er det vanskelig å rekruttere og å engasjere. Til 

gjengjeld har vi utarbeidet flere forslag til hvordan vi kan nå ut til flere for å øke 

medlemsmassen. Deriblant kunne vi tenke oss målrettede stands, rekruttering på 

egen arbeidsplass og flere arrangementer inn i det nye året. 

 

Julegrøten 

På grunn av pandemien var det ikke aktuelt å invitere til julegrøt dette året. Julegrøten 

har vist seg som et viktig treffpunkt mellom Venneforeningen og Raftostiftelsen med 

administrasjon og frivillige, og styret har drøftet ulike ideer for hvordan en alternativ 

sammenkomst kan la seg gjennomføre. Deriblant er det foreslått et arrangement til 

våren hvor nåværende styre har utarbeidet et forslag som det nye styret fritt kan ta i 

bruk. 

 

Årsmøtet 

Årsmøtet ble avholdt mandag 15 mars 2021 digitalt på grunn av gjeldende 

smittevernregler i forbindelse med pandemien. Møtet ble ledet av Ingrid Malene Liavik. 

De faste postene ble behandlet i samsvar med vedtektene. 



 

Det ble uttrykt bekymring for den stadig synkende betalende del av medlemsmassen, 

og styret ble bedt om å tilstrebe enda større grad av synlighet, også via Facebook.  I 

tillegg ble det understreket behovet for at styret deltok i Raftostiftelsens strategiarbeid. 

Styret sa seg enig i kommentarene, og varslet forbedring. 

 

Temamøtet  

Fjorårets temamøte ble holdt av Mari Norbakk, postdoktor ved Christian Michelsens 

Institutt (CMI). Under temamøtet kom hun med personlige fortellinger fra Egypt om 

utviklingen fra Hosni Mubarak sin avgang i 2011 frem til i dag.  

Norbakk er postdoktor ved CMI og jobber for tiden med et prosjekt om finansiell 

inklusjon av muslimske innvandrere i Norge. Hun har tidligere jobbet med 

arbeidsmigrasjon mellom Egypt og Qatar; maskulinitet og økonomi i det post-

revolusjonære Egypt; samt med mer generelle spørsmål om utvikling og 

kjønnsproblematikk, med et spesifikt fokus på menn og maskulinitet.   

For 10 år siden sto det egyptiske folk i gatene og krevde rettferdighet og brød. Etter 

18 dager på al midan (plassen) gikk diktator gjennom 30 år, Hosni Mubarak av og 

folket trodde de hadde vunnet.  I forkant av Mubaraks avgang hadde man opplevd et 

dramatisk skifte i gatene. Militæret hadde snudd sine gevær og kanonmunninger og i 

stedet for å sikte på befolkningen så hadde de valgt side, og uttrykte sin solidaritet. 

Militæret og folket var en hånd.  I 2021 satt 60 000 politiske fanger i et Egypt styrt med 

jernhånd av militærdiktator Abdel Fattah El-Sisi. I foredraget ble utviklingen i Egypt fra 

2011 frem til i dag, presentert gjennom personlige historier  til noen av dem som sto 

på plassen for mer enn ti år siden.  

 

Tillitsvalgte 

Styret 

I 2021 valgte mer eller mindre alle styremedlemmene å fortsette utenom 2020 sin 

styreleder. Styret fikk derfor et nytt medlem året 2021.  

 

Etter valg og konstituering våren 2021 har styret bestått av: 



Henriette Munthe -Kaas styreleder  

Knut Venge undervisning 

Anne-Kjersti Sande undervisning / arrangement 

Tove Sandgrind arrangement 

Benjamin Jakobsen informasjon / medlemskontakt 

Djani Behram informasjon / medlemskontakt 

Amalie Gloppen Norheim økonomi og medlemsregister 

Benedicte Gram-Knutsen rekruttering / kontaktperson frivillighetskoordinator 

 

Revisorer: Trond Lexau og Finn Gunnar Nilsen (gjenvalg). 

Valgkomité: Anne Horn (leder), Bente Milch og Anniken Friis  

 

Det har i 2021 vært åtte styremøter i det nye styret etter årsmøtet. Fem er avholdt 

fysisk og tre avholdt digitalt. I tillegg ble det avholdt en strategisamling i forbindelse 

med et av styremøtene. 

 

Styreleder har møtt som observatør i styret for Raftostiftelsen, og styremedlemmer har 

deltatt på fagseminar og kick off i regi av Raftostiftelsen. Begge deler har foregått både 

fysisk og digitalt. 

 

Medlemsutvikling og økonomi 

Antall betalende medlemmer har gått ned i 2021. Til forskjell fra samme tid året før 

med 145 betalende medlemmer, hvorav 2 studenter og 7 bedrifter, hadde 

organisasjonen 100 betalende medlemmer, hvorav 2 studenter og 5 bedrifter-/ 

organisasjonsmedlemmer per 31.12.2021. 

 

2021 har som året før vært preget av avlyst / utsatt aktivitet som følge av pandemien. 

De økonomiske føringene for 2021 med vekt på tiltak for tilknytning og engasjement 

hos medlemmene, samt informasjonsarbeid for rekruttering av nye medlemmer har 

derfor ikke latt seg gjennomføre i den grad styret hadde ønsket. 

 

I stedet har vi vektlagt fortsatt tett medlemskontakt knyttet til informasjon, samt et mer 

faglig rettet tilbud i form av temamøter. 

 



Det ble overført kr 30.000.- til Raftostiftelsen i 2021. Vi avsluttet regnskapsåret med 

en egenkapital på kr 4184.- 

 

I året 2021 har den største utgiftsposten vår vært utgifter knyttet til utsendelse av 

nyhetsbrev og informasjon per post. Dette innebærer kopiering, konvolutter, og 

frankering.  

 

Det vektlegges å satse på tiltak som kan bidra til å styrke og øke medlemsmassen slik 

at vi forhåpentligvis kan bidra mer til Raftostiftelsen i årene som kommer. 

 

 

 

 

 

Styret takker 

Styret takker alle medlemmer som har deltatt i små og store oppgaver. En særskilt 

takk til valgkomité og revisorer, og medlemmer som bidratt med dugnad i hagen. 

 

Bergen, 014.02.2022 

 

Djani Behram 

Henriette Munthe-Kaas 

Knut Venge 

Anne-Kjersti Sande 

Tove Sandgrind 

Benjamin Jakobsen 

Amalie Gloppen Norheim 

Benedicte Gram-Knutsen 

 


