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RAFTOSTIFTELSENS VENNER                 

Org. nr. 988 78705 

 

  

Årsmelding 2019 

            

Raftoåret ble innledet i april med Kick-off for studentene og forberedelser til Raftouken. 

 

Raftoprisen 2019 ble tildelt den syrisk-libanesiske menneskerettighetsforsvareren Rouba 

Mhaissen. Hun er økonom, forsker og aktivist som arbeider for menneskerettigheter på flere 

nivå, og er grunnlegger og leder av sivilsamfunnsorganisasjonen Sawa for Development and 

Aid (Sawa). Sawa arbeider med å forbedre livssituasjonen til syriske flyktninger i Libanon, 

med et særskilt fokus på barn og kvinner, og driver en rekke prosjekter av og for flyktninger. 

De tilbyr rådgivning, helsetjenester og alternativ grunnskoleutdanning.  

 

Venneforeningen har fulgt opp med medlemsinformasjon og aktiv mobilisering til 

arrangement under Rafto-uken. Også dette året deltok vi på stand for Venneforeningen 

under konferansen. Vi delte ut program på DNS før årets prisseremoni, og deltok i 

fakkeltoget. 

 

Som følge av Strategiplanen, hvor betydningen av frivillig innsats er et eget punkt, er det 

opprettet stilling som frivillighetskoordinator i administrasjonen. Styret har innledet et 

samarbeid med frivillighetskoordinator omkring det å ta vare på ressurser ved å gi studenter 

og andre frivillige informasjon og tilbud om å bli medlem i Venneforeningen når de avslutter 

sitt engasjement hos Stiftelsen. Styret håper at dette vil styrke rekrutteringen, og er opptatt av 

å kunne ha et tilbud til unge som ønsker å fortsette sitt engasjement omkring arbeidet for 

menneskerettigheter.  

 

Undervisning 

Våren 2019 deltok Venneforeningen i Raftostiftelsens undervisningsopplegg for 

konfirmanter. Dette er et samarbeid mellom Raftostiftelsen og Human-Etisk Forbund. 

Venneforeningen underviste rundt 200 konfirmanter gjennom 15 undervisningsøkter på 

ettermiddags- og kveldstid.   

 

Undervisningsavdelingen uttrykte i fjor ønske om at Venneforeningen overtok mer av 

ansvaret for undervisningen av konfirmantene. Venneforeningen har i år (2020) fulgt dette 

opp ved å overta administreringen av konfirmantundervisningen og kontakten med Human-

Etisk Forbund. Styret inviterte til informasjonsmøte, og foreningens medlemmer vil ha 

ansvaret for alle vårens undervisningsøkter for konfirmanter.     

 

Hus og hage 

Styret inviterte til dugnad i Raftohagen 28. April 2019. Åtte medlemmer kostet, ryddet, klippet 

plen, beskjærte busker og plantet blomster. 

 

Informasjon, medlemskontakt og annen aktivitet 

Satsing på informasjon, medlemskontakt og synlighet har vært en viktig del av arbeidet også 
i 2019.  
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Styret har sendt ut fire nyhetsbrev i løpet av året 2019. 
 
Fjorårets produksjon av informasjonsmateriell er tatt i bruk også i år, blant annet på Rafto-
konferansen.  
 
Facebook-siden som ble opprettet i 2018 er blitt hyppig brukt både for å dele egne og 
Raftostiftelsens poster. Per desember 2019 har Facebook-siden mange “likes”, men mange 
av innleggene blir likevel sett av flere. I følge Facebook har siden vår nådd 2,3 k i løpet av 
det siste året. 17- mai arrangementet vårt ble kanskje det vi fikk mest omtale for. 
 
Et ønske om større synlighet, mer utstrakt bruk av markedsføring og sosiale medier, har 
aktualisert spørsmålet om egen logo for å styrke organisasjonens profil utad. Dette har vært 
drøftet i styret gjennom året. Spørsmålet er tatt opp med administrasjonen, og vi avventer 
tilbakemelding derfra.  
 

I tråd med føringene fra 2018 har styret gått inn for å planlegge egne arrangement, både for 

å styrke tilknytningen til organisasjonen og med tanke på rekruttering av nye medlemmer. 

Det ble derfor invitert til «å stikke innom Raftohagen for en pust i bakken» med servering av 

pølser og brus på 17. mai. Tolv personer var innom. Arrangementet har fått mye positiv 

omtale i ettertid, og styret håper at dette skal bli en tradisjon. 

 

Styret ønsket å skape et eget arrangement for Venneforeningens medlemmer i anledning 

Raftouken, og inviterte til lunsj etter årets Raftokonferanse. Med liten oppslutning ble denne 

avlyst.  

 

Menneskerettighetsprogrammet Checkpoint Festivalen, har i mange år vært et samarbeid 

mellom Biff og Raftostiftelsen. Filmen «For Sama», en mors brev til sin datter om det å 

bringe et barn til verden i krigens Syria, åpnet Checkpoints 26. september. Venneforeningen 

bidro til å fylle salen. 

 

Etter henvendelse fra Undervisningsavdelingen tok Venneforeningen imot 3.St Georgs Gilde 

på Raftohuset i september. St Georgs Gildene er del av en internasjonal organisasjon som 

jobber for speidersaken. De viste stor interesse for menneskerettsarbeid, og fikk informasjon 

om Stiftelsen og dens organer. De besøkte også Rettighetstanken hvor de fikk smakebiter 

fra konfirmantundervisningen. 

 

4. februar 2020 var Venneforeningen invitert av 3. St Georgs Gilde til Klosteret Marias Minde 

for å oppleve Fredslyset som har en sentral plass i deres organisasjon, og det ble blant 

annet diskutert tanker om fremtidig samarbeid. 

  

Styret har gjennom året hatt ulike planer for et temamøte for medlemmene. Dette er nå 

planlagt i samarbeid med Undervisningsavdelingen, og vi håper på stort engasjement i mars 

omkring temaet «Bryt Noreg menneskerettane?» 

 

I 2020 har Bergen By 950 års jubileum, og målet er å inkludere alle byens borgere i ulike 

arrangement, under verdier som identitet, demokrati, mangfold, ytringsfrihet og bærekraft. I 

den anledning har s tyret meldt inn til administrasjonen en ide om å arrangere Åpent Hus, og 

om å delta i årets 17 mai prosesjon som del av Menneskerettighets Byen Bergen.  
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Julegrøten  

Dessverre måtte julegrøten 2019 avlyses på grunn av sykdom. 

 

Årsmøtet 

Årsmøtet ble holdt 11. mars 2019 i Raftohuset. Det ble ledet av Aud Raknem. De faste 

postene ble behandlet i samsvar med vedtektene. 

Det ble tatt opp som tema at flere ikke hadde mottatt epost fra styret, blant annet med 

innkalling til årsmøtet, og det ble diskutert hvorvidt det var behov for gjennomgang av og 

oppdatering av medlemslistene. Det kom også kritikk av nettsiden, og at denne fortsatt var 

vanskelig tilgjengelig. Styret sa seg enig i kritikken og varslet forbedring. Tilgjengeligheten 

skal nå være bedret. Styret jobber ellers kontinuerlig med forbedring av innhold i samarbeid 

med administrasjonen. 

 

Etter årsmøtet var det pause med kaffe, kaker og frukt før temamøtet. 

  

Temamøte 

Therese Jebsen som leder Raftos arbeid med næringsliv og menneskerettigheter var invitert 

for å fortelle om Raftostiftelsen sitt program om menneskerettigheter i næringslivet.  

 

Raftostiftelsen fikk for fem år siden ressurser til å etablere et eget program for å fremme 

bedrifters ansvar for økt respekt for menneskerettigheter. Aktivitetene er hovedsakelig rettet 

mot bedrifter, handelsskoler og forkjempere for menneskerettigheter, og handler blant annet 

om arbeid for å implementere FNs veiledende prinsipper; «Guiding Principles on Business 

and Human Rights». Det ble orientert om de tre pilarene som FNs prinsipper bygger på, 

hvordan Raftostiftelsen jobber mot de tre målgruppene når det gjelder implementering, og om 

pågående aktiviteter. 

 

Tillitsvalgte 

Styret 

Etter valg og konstituering har styret bestått av: 

Ingrid Malene Liavik                               styreleder 

Aud Raknem                                          nestleder 

Sunniva Ingholm                                    økonomiansvarlig    

Solveig Stornes                                      medlemsregister 

Oda Johnsen Longvanes                       informasjon / undervisning 

Henriette Munthe -Kaas                         informasjon 

Steffen Wulfsberg                                   undervisning  

Ole Johannes Kaland                             informasjon 

 

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

 

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

 

Styret har hatt åtte styremøter og ett ekstraordinært styremøte for regnskap og budsjett. 

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

deltatt på fagsamlinger.  
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Medlemsutvikling og økonomi 

Styret har ønsket, og ønsker, å tilrettelegge bedre for at alle medlemmer som ønsker å 

engasjere seg mer får muligheten til det. Det ble i 2018 / 2019 sendt ut en 

spørreundersøkelse for å kartlegge hva medlemmene måtte ønske å bidra med i 

organisasjonen. Det er mottatt 9 svar, hvorav 2 medlemmer ønsker å være aktive. Styret har 

tatt svarene til etterretning, og har foreløpig valgt å invitere til deltakelse når vi har hatt behov 

for ekstra innsats. 

 

I forlengelse av arbeidet med medlemsutvikling, og i tråd med diskusjon på fjorårets 

årsmøte, har det også vært gjort et større arbeid i å strømlinjeforme og rydde i foreningens 

medlemslister til Venneforeningen.  

 

Det har de senere år vært en nedgang i medlemsmassen. Til forskjell fra samme tid året før 

med 165 betalende medlemmer, hvorav 8 studenter og 6 bedrifter, hadde organisasjonen 

116 betalende medlemmer, hvorav 3 studenter og 6 bedrifter-/ organisasjonsmedlemmer per 

31.12.2019.  

 

Som følge av dette har Styret i 2019 videreført de økonomiske føringene fra foregående år 

med vekt på tiltak for tilknytning og engasjement hos medlemmene, samt informasjonsarbeid 

for rekruttering av nye medlemmer. Vi har også gjort det mulig å betale for medlemskap 

gjennom vipps, og det er planer om fakturering av medlemskontingenten 2020. 

 

Det ble overført kr 15.000.- til Raftostiftelsen i 2019. Vi avsluttet regnskapsåret med en 

egenkapital på kr 13.109.-.  

 

For 2020 ønsker styret å videreføre de økonomiske linjene som ble lagt for de foregående 

år. Det vektlegges å bygge opp egenkapitalen, og 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. 

 

Bergen, 13.02.2020 

Ingrid Malene Liavik                           Solveig Stornes 

Aud Raknem                                      Henriette Munthe-Kaas 

Sunniva Ingholm                                Steffen Wulfsberg 

Oda Johnsen Longvanes                   Ole Johannes Kaland    


