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Årsmelding 2018 
 
Raftoåret ble innledet i april med invitasjon til Kick-off på Raftohuset. Dette er første felles 
prosjektmøte for årets Raftopris, der alle Raftos organer er representert: Studentgruppen, 
Venneforeningen, Priskomitéen, styret i Raftostiftelsen og staben i Raftohuset.  
Kick-off gir felles innføring til alle, kjennskap til personer og kunnskap om fagområder.  
 
Raftoprisen 2018 ble tildelt den polske juristen og ombudsmann Adam Bodnar for sitt forsvar 
av minoritetenes rettigheter og domstolenes uavhengige rolle i Polen. Bodnar har satt 
søkelyset på den avgjørende rollen uavhengige ombudsmannsinstitusjoner spiller for 
menneskerettigheter, i et land der aktører som verner om grunnleggende rettigheter er under 
angrep. 
 
Venneforeningen har fulgt opp med medlemsinformasjon og aktiv mobilisering til 
arrangement under i Rafto-uken.  
 
Undervisning  
Våren 2018 deltok flere medlemmer i  Raftostiftelsens undervisningsopplegg for 
konfirmanter. Dette er et samarbeid mellom Raftostiftelsen og Human-Etisk Forbund. 
Venneforeningen har også i år sendt ut invitasjon til informasjonsmøte med 
Undervisningsavdelingen. Venneforeningens medlemmer vil være sterkt representert i 
vårens undervisning for konfirmanter.  
  
Undervisningsavdelingen har uttrykt ønske om at Venneforeningen  
overtar mer av ansvaret for undervisningen av konfirmantene. Styret i Venneforeningen vil 
arbeide videre med saken i dialog med Undervisningsavdelingen. 
 
Informasjon og medlemskontakt 
Satsing på informasjon, medlemskontakt og synlighet har vært en hovedoppgave i 2018. 
Første skritt var forbedring av nettsiden, noe som lenge hadde vært etterspurt. 
Nytt av året var produksjon av eget informasjonsmateriell. På Rafto-konferansen var 
styremedlemmer tilstede på stand med roll-up, og delte ut flyers til interesserte.  
Styret besluttet også å lage en Facebook-side der medlemmer og andre kan følge 
Venneforeningen. Per januar 2019 har Facebook-siden 146 «likes», men mange av 
innleggene når langt videre. I tillegg har vi sendt ut to nyhetsbrev, i september og desember.  
 
Hus og hage 
12. juni inviterte styret til dugnad i Raftohagen. Tolv medlemmer arbeidet med rydding, 
klipping og beskjæring av plen og busker, og nyplanting. 
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Menneskerettigheter, friluftsliv og kultur 
I juni gjorde bystyret enstemmig vedtak om at Bergen skal bli Norges første 
menneskerettighetsby. 9. september organiserte Turlaget, FN-sambandet og Raftostiftelsen 
tur til Menneskerettighetsvarden på Vidden. Målet med turen var å feire bystyrets vedtak og 
70-årsjubileet for FN-s menneskerettighetserklæring. 
 
Mars for bærekraft som ble holdt i november 2018, var et samarbeid mellom Bergens 
Næringsråd og Raftostiftelsen. Marsjen gikk i området sentrum-Fjellsiden. 
 
Venneforeningen har bidratt ved mobilisering til turene gjennom nyhetsbrev, og ved 
deltaking. 
 
Menneskerettighetsprogrammet Checkpointfestivalen, har i mange år vært et samarbeid 
mellom Biff og Raftostiftelsen. Dokumentarfilmen REKONSTRUKSJON UTØYA åpnet 
Checkpoints 27. september. 
Venneforeningen bidro til å fylle salen. 
 
Julegrøten 6. desember 2018 
Den 6. desember inviterte Venneforeningen ansatte og frivillige knyttet til Raftostiftelsen til 
julelunsj med grøt, gløgg og kaffebord. Julegrøten har vist seg å være et populært tiltak. I 
2018 deltok 30 personer, av disse fire barn.Styret mener det er viktig å samle stab og 
frivillige fra de ulike deler av Rafto-organisasjonen til førjulstreff. 
  
Årsmøtet 
Årsmøtet ble holdt 13. mars 2018 i Raftohuset. Det ble ledet av Aud Raknem. De faste 
postene ble behandlet i samsvar med vedtektene. 
Det kom kritikk av nettsiden og synspunkt på årsmeldingers kildeverdi. Styret sa seg enig i 
kritikken og varslet forbedring. 
 
Etter årsmøtet var det pause med kaffe, kaker og frukt før temamøtet. 
  
Temamøte 
Tema var møtet mellom Aung San Suu Kyi og Raftostiftelsen i Myanmar desember 2017. 
Jostein Hole Kobbeltvedt,   daglig leder i   Raftostiftelsen, redegjorde for det historiske 
bakteppet omkring møtet med Aung San Suu Kyi. Han gav uttrykk for at prismottakeren på 
grunn av utviklingen i Myanmar, og hennes håndtering av situasjonen der, er blitt et 
vanskelig tema for Raftostiftelsen. Raftostiftelsen vil fortsette å følge opp Aung San Suu Kyi 
og være tydelig om sine synspunkt. 
   
Medlemsutvikling 
Som et resultat av satsing på mer synlighet i 2018 har vi fått flere medlemmer i etterkant av 
prisutdelingen. Styret ønsker å tilrettelegge bedre for at alle medlemmer som ønsker å  
engasjere seg mer får muligheten til det. Det er laget en spørreundersøkelse for å kartlegge 
hva medlemmene ønsker å bidra med i organisasjonen.Spørreundersøkelsen var lagt ved 
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nyhetsbrevet i desember. Så langt har det ikke kommet mange svar, men arbeidet vil 
fortsette. 
 
Styret har gjort seg kjent med EUs nye personverndirektiv (GDPR), og lagt dette til grunn i 
rutiner for medlemskontakt og håndtering av personopplysninger. 
 
Per 31.12.2018 hadde foreningen 165 betalende medlemmer, av disse åtte studenter samt 
seks bedrifter-/ organisasjonsmedlemmer.  
 
T illitsvalgte 
Styret 
Etter valg og konstituering har styret bestått av: 
Aud Raknem styreleder 
Ingrid Malene Liavik nestleder 
Thorbjørn Kaland økonomiansvarlig  
Oda Johnsen Longvanes                               informasjon 
Sunniva Ingholm medlemsregister 
Solveig Stornes arrangementsansvarlig 
Henriette Munthe -Kaas informasjon 
Steffen Wulfsberg                                          undervisning  
 
Revisorer:  Trond Lexau og Finn Gunnar Nilsen (gjenvalg). 
Valgkomité:  Anniken Friis (leder), Bente Milch og Anne Horn. 
 
Styret har hatt åtte styremøter og flere dugnader med produksjon og utsendinger. 
Styreleder har møtt som observatør i styret for Raftostiftelsen. Styremedlemmer har deltatt i 
interne fagseminar og stormøte om strategiarbeid. 
 
Økonomi 
Vi avsluttet regnskapsåret med en egenkapital på 13.151 kr.  
Det ble overført 30.000 kr til Raftostiftelsen i 2018. I tillegg er det blitt brukt mer penger på 
markedsføringsmateriell enn tidligere. I budsjettet for 2019 ønsker foreningen å videreføre 
de økonomiske linjene som ble lagt for det foregående året, med vekt på informasjonsarbeid 
og egenorganiserte arrangement. 
 
Styret takker 
Styret takker alle medlemmer som har deltatt i små og store oppgaver. En særskilt takk til 
valgkomite og revisorer. 
 
Bergen, 13.02.2019 
Aud Raknem Sunniva Ingholm  
Ingrid Malene Liavik Solveig Stornes 
Thorbjørn Kaland Henriette Munthe-Kaas 
Oda Johnsen Longvanes Steffen Wulfsberg 
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