
 
 

1 
 

RAFTOSTIFTELSENS VENNER 

Org. Nr. 988 78705 

Årsmelding 2016 

 I 2016 var det 30 år siden professor og menneskerettsaktivist Thorolf Rafto gikk bort og 

Raftostiftelsen ble etablert til hans minne. 17. februar var ansatte og frivillige invitert til Kick off for 

jubileumsåret Rafto 30 på Raftohuset. Det ble presentert en skisse for jubileumsåret som grunnlag 

for medvirkning og innspill. 

I juni sendte Venneforeningen ut nyhetsbrev med informasjon om program for jubileumsåret og 

milepæler i Raftos historie. 

 Årets Raftopris gikk til den irakiske menneskerettighetsforkjemperen Yanar Mohammed for hennes 

arbeid for kvinner og minoriteter i det krigsherjete Irak. Venneforeningen fulgte opp med 

informasjon til medlemmene og aktiv mobilisering til arrangement i Rafto-uken. 

Undervisning 

 Raftostiftelsens Venner har deltatt i undervisning om menneskerettigheter for ungdom. Bjørnar  

Østerhus Dahle  fra Undervisningsavdelingen presenterte i oktober  forslag til nytt 

undervisningsopplegg på styremøte . Målet med ny struktur er bedre utnytting av frivillige ressurser 

mellom Raftostiftelsen og Raftostiftelsens Venneforening. Det far stor interesse for det nye 

undervisningsopplegget. 

Informasjon 

I tillegg til nyhetsbrev har styret sendt ut informasjon i tilknytning til giroer og purringer. Sendingene 

har gått pr e-post eller pr brev til medlemmer som enten ikke har e-post eller som ønsker 

informasjon pr brev. 

« Jakten på Thorolf Rafto», foredrag ved Atle M. Skjærstad mandag 17. oktober 

Raftostiftelsens Venner var medarrangør da Atle M. Skjærstad presenterte sin bok «Uværet som 

aldri stilnet: En bok om Thorolf Rafto»  på Raftohuset.  Etter foredraget var det servering og 

ordskifte. 

Hus og hage  

Det har vært dugnadsarbeid i hagen ved Raftohuset. 

Menneskerettighetsvarden 

Ideen om en « Menneskerettighetsvarde» på Vidden kom første gang opp i  2005. Høsten 2016 ble 

den tatt opp igjen i et samarbeid mellom Venneforeningen og staben på Raftohuset , og i samråd 

med Grønn Etat i Bergen kommune.  Dato for tenning av varden var satt til lørdag 5. november, men 

turfølget måtte snu på grunn av uvær.  
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Julegrøten 1. desember  

Torsdag 1. desember inviterte Venneforeningen ansatte og frivillige knyttet til Raftostiftelsen  til 

julelunsj med grøt,  gløgg og dekket kaffebord.  Julegrøten har vist seg å være et populært tiltak. 

Styret mener det er viktig å samle stab og frivillige fra de ulike deler av Rafto-organisasjonen til et 

førjulstreff.   

Årsmøte 2016 

Årsmøtet ble på Raftohuset 14. mars. Det ble ledet av Tone C. Martinessen. 

De faste postene ble behandlet i samsvar med vedtektene.  

Etter årsmøtet var det pause med kaffe og kaker og temamøte  

Temamøte 

Daglig leder i Raftostiftelsen, Jostein Hole Kobbeltveit, fortalte om yrkesbakgrunn og tidligere 

erfaring. Videre orienterte han om fokusområdene for stiftelsens arbeid m.a. oppfølging av tidligere 

prisvinnere og presenterte planene for jubileumsåret 2016.  

Tillitsvalgte:  

Styret: Etter valg og konstituering har styret bestått av:  

Aud Raknem     styreleder 

Tone C. Martinessen    nestleder 

Anne Horn     styremedlem 

Grethe S. Losnegaard    styremedlem  (økonomiansvarlig)   

Anne Christine Hansen    styremedlem 

Ingrid Malene Liavik    varamedlem 

Torbjørn Kaland    varamedlem 

Robert Bergsvik     varamedlem  

 

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

Valgkomité: Anniken Friis (leder) , Bente Milch og Marthe Sleira Engedal.  Alle tok gjenvalg.  

 

Styret har hatt åtte styremøter og flere dugnader med utsending av brev.  

Styreleder i Raftostiftelsens venner har møtt som observatør i styret for Raftostiftelsen og deltatt på 

interne fagseminar.  Anne Horn er valgt inn som styremedlem i Raftostiftelsen.  
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Medlemmer 

Foreningen hadde pr 31.12.2016 210 betalende medlemmer og 14 

bedrifter/organisasjonsmedlemmer.  

Økonomi 

Medlemsinntektene har i 2016 vært 60.950 kroner og det er mottatt gaver på 7. 800  

kroner.  Venneforeningen har overført 70.001 kroner som gave til Stiftelsen og kjøpt ny kaffetrakter 

til 2.999 kroner.   

 

Styret takker 

Styret takker alle medlemmer som har deltatt i små og store oppgaver  i jubileumsåret fra 

opphenging av plakater til vertskap for prisvinnere. Venneforeningen tok  utfordringen fra Kick off 

for Rafto 30 om å være med på å fylle Grieghallen under Festforestillingen 20. november! 

 En særskilt takk til valgkomite og revisorer. 

 

Bergen, 15.02.2017 

Aud Raknem       Anne Christine Hansen 

Tone C. Martinessen     Ingrid Malene Liavik 

Anne Horn       Thorbjørn Kaland 

Grethe S. Losnegaard     Robert Bergsvik 


