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Styrets sammensetning

• Leder: Robert Vawter

• Nestleder: n/a

• Styremedlem og varamedlemmer: Birgit Tegle, Ragnhild Tegle, Olav Tegle

• Valgkomité: Alice Tegle, Ragnhild Tegle, Olav Tegle, Robert Vawter, Birgit Tegle

• Revisor: Olav Tegle

Styremøter 
Det er avholdt 8 møter. Styret har behandlet 56 saker.

Oppgaver

Hvor mye, til hvilket formål (herunder mikrofinans-prosjekt og nytt GAD-kontor), hvor 
ofte og når skal vi sende ned penger? Hvordan sikre trygge transaksjoner? Styret har i 
samarbeid med GAD i Kongo jobbet med en strategi for bruken av innsamlede midler. 
Sammen har vi satt opp en prioritering til følgende tiltak:

1. Få et stabilt team av medarbeidere i Kongo - prioritere noen midler til lønn/godtgjøring av 9 
medarbeidere i Kongo

2. Få på plass et rimelig hovedkontor i Bunia etter at de har mistet kontorlokalene de hadde.

3. Innkjøp av redskaper, såvarer og høner for å utnytte tomten som ble kjøpt i 2013 - ekstra 
inntekt for GAD.

    
4. Mikrofinansprosjekt til personer som kan få sitt eget levebrød. Pr november 2014 hadde 18 
personer fått lån.
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5. Kvinnegrupper/voldtektsofre - skaffe symaskiner og annet materiell som kan bidra til 
inntekter for dem og familien.

6. Eldre mennesker - fortsette å støtte arbeidet med utdeling av såppe, salt og medisiner.

7. Støtte arbeidet til GAD blant barn med sikte på å sikre skolegang.

Utfordringer

Siste transaksjonen fra Norge til Kongo høsten 2014 tok svært mange uker og gjorde styret 
usikker  på sikkerheten rundt transaksjonene. Rest av innsamlede midler på konto ble 
overført i mars 2015.  Hvordan midlene blir brukt kan følges på GAD sin blogg.

Styret jobber for bedre rutiner for å sikre at alle oppgaver fra GAD Norge til GAD Kongo 
følges opp, både fra vår side og Kongos side.

Aktivitet

Eksternkommunikasjon
Følgende tiltak er iverksatt:

1. Utarbeidet strategi for sosiale medier.

2. Utviklet kontoene på sosiale medier, som en portal til hjemmesiden.

3. Videreutviklet blogg, basert på innhold i rapporter fra Kongo og styremedlemmers 
ideer.

4. Utarbeidet plan for nettverksbygging.
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Innsamling og medlemsverving

• Foredrag på eldretreff og ungdomstreff

• Egen forening som skal støtte mikrofinans blant kvinnegrupper i Mambasa.

• Pengegaver i forbindelse med styremedlemmers fødselsdager  

• Bildeauksjon til inntekt for GAD.

• Mobilisering i styrets nettverk.

For å få mer forutsigbare inntekter jobber styret jobber med en plan for å få faste givere 
til GAD sitt arbeid. For 2015 er dette en prioritert oppgave.

Annet

Styret representert av Birgit Tegle foretok en tjenestereise til Kongo, for å følge opp og 
bistå GAD Kongos arbeid.

Styret har sett på muligheten for å bruke et datasamlingsprogram, DHIS2, i samarbeid 
med universitetet i Oslo. 

Vedlagt aktivitetsrapporter:

Rapport fra eldretreff.

Rapport om strategi sosiale medier.

Fremtiden
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https://www.dropbox.com/s/bwx7w94c3jrxejs/Rapport%20fra%20Eldretreff.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/cqyg280anq7paqi/Sosialemedier%20rapport.pdf?dl=0


Vårt mål er å støtte grasrotbevegelser sitt arbeid i Kongo. Behovenet blant de sårbare 
gruppene er store, og vi vet at hver krone som blir samlet inn i Norge går i sin helhet 
til det lokale arbeidet i Kongo. 

Alt arbeid i Norge blir gjort på frivillig basis. Målet er at dette skal fortsette for at 
giverne skal føle seg trygge på at pengene kommer frem til de som trenger det aller 
mest.

ÅRSRAPPORT 2015 - GAD NORGE �5



Budsjett og regnskap 
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