
 

 

 

 

 

Rapport fra Styret 2020 

 

Virksomhetens art og daglige drift 

Marys Venner er en partipolitisk, sosial og religiøs nøytral organisasjon som i mer enn 40 år 
har hjulpet barn og ungdom på Sri Lanka, i Thailand og Bangalore i India til et bedre liv. 
Organisasjonen arbeider for å hjelpe fattige barn og ungdom i mottakerlandene slik at de 
kan bli selvhjulpne og i neste omgang bidra til utvikling i eget land.  
 
Ca 750 medlemmer bidrar med økonomisk hjelp ved å være sponsor for barn/ungdom i 
mottakerlandene, eller ved å støtte kollektive prosjekter eller andre øremerkede formål. Det 
legges stor vekt på at barna som støttes skal følges opp fra de er små og til de har fått en 
utdannelse og kan klare seg selv. Støtten skal være mest mulig direkte, og det legges opp til 
personlig kontakt med barna. Derfor gjennomføres det også jevnlig besøksreiser til både Sri 
Lanka og Thailand. 
 
Arbeidet i Norge organiseres av en timelønnet sekretær, og Styret som jobber frivillig uten 
noen form for godtgjørelse. Årsmøtet er organisasjonens høyeste myndighet, og avholder 
møter annen hvert år der det velges styre og revisor for de neste to årene. Regnskapet 
settes bort til lønnet firma/person dersom det er helt umulig å få noen frivillige til å ta det. 
 
Mary’s Friends Foundation i Colombo rapporterer til Styret, og følger opp alle aktiviteter i 
mottakerlandene, og samarbeider med blant annet nonneordenen «Good Shepherd 
Sisters». Barna som støttes, befinner seg enten på barnehjem eller i tilknytning til 
skoleprosjekter/institusjoner som inngår i Marys Venners prosjektportefølje på Sri Lanka, i 
Thailand og Bangalore i India. 
 
Regnskapene i Norge revideres av statsautorisert revisor BDT Viken Revisjon AS, og på Sri 
Lanka av Ernst & Young Global Limited. 
 
 
Driftsåret 2020 

Årsmøtet måtte utsettes til august 2020 på grunn av møterestriksjoner knyttet til Covid-19. 
Det nye styret startet umiddelbart sitt arbeid med å intensivere medlemskommunikasjonen 
og verveaktiviteter gjennom medlemsblad og sosiale medier.  

Tilbakegangen i antall medlemmer stagnerte i løpet av siste kvartal 2020, og endte med en 
netto tilbakegang sammenlignet med 2019 på 2,5 % (19 medlemmer).  



 

 

 

Organisasjonens medlemsmasse har en hovedvekt av kvinner og snittalderen er relativt høy. 
Samtidig med vedlikehold av de lojale medlemmene som kjenner organisasjonen godt, har 
det vært en viktig oppgave for styret å rekruttere nye og yngre medlemmer gjennom 
lavterskeltilbud som tiltrekker også denne målgruppen. 

Marys Venners største bidragsyter, Marys Venner Sunndal, bidro i 2020 med kr 430.000 
gjennom organisasjonens loppemarked. Bidrag er også kommet fra Norsk Tipping i form av 
deltakelse på entreprenørbingo ved Bingoklubben Sandaker, og Marys Venner Sunndals 
grasrotandel. Betydelige bidrag er samlet inn fra medlemmene også utover ordinære 
sponsorbidrag, samt ved hjelp av Facebooks bursdagsinnsamlinger og andre aktiviteter til 
øremerkede formål. 

På grunn av Covid-19 har det ikke vært mulig å gjennomføre besøksreiser til prosjektene i 
2020.  

Våre samarbeidspartnere i mottakerlandene fungerer tilfredsstillende, men det har vært 
lokale utfordringer på barnehjem, skoler og i administrasjon knyttet til Covid-19. Oppfølging 
og kontakt mellom Mary’s Friends Foundation i Colombo og prosjektene, har derfor i stor 
grad foregått digitalt. Colombokontoret har i lange perioder vært stengt og erstattet med 
hjemmekontor. 

Innsamlede midler i 2020 endte på samme nivå som året før, det vil si ca 4,2 mill. Sum 
forbrukte midler ble noe lavere, slik at årets positive aktivitetsresultat ble på kr 245.561 mot 
107.898 året før. 
 
 
Arbeidsmiljø og ytre miljø 

Det nye styret som ble valgt i august 2020, har en god mix mellom kjønnene (3 kvinner og 2 
menn) og man har også lykkes i å få med seg yngre styremedlemmer. Arbeidsmiljøet blant 
sekretær, frivillige medarbeidere og styret er godt.  

Marys Venner driver ikke med aktiviteter som kan forurense det ytre miljøet. 
 
 
Planer for fremtiden og videre drift 

Marys Venners største utfordring er frafallet av medlemmer som støtter barn og ungdom 
gjennom ordinært fadderskap. Til tross for dette, har organisasjonen lykkes i å opprettholde 
nivået på innsamlede midler gjennom nye medier som Facebook og Instagram. Videre 
utvikling av digitale flater vil være en prioritert satsning fremover sammen med god 
oppfølging og motivasjon av eksisterende medlemmer til fortsatt støtte. 

 



 

 

 

Marys Venner har lykkes i å engasjere en person som vil føre regnskapet på frivillig basis, og 
har en målsetning om å holde administrasjonsprosenten på ca 7 % (7,68 % i 2020).  

Etter styrets oppfatning gir det fremlagte resultatregnskap og balanse for året 2020 et riktig 
uttrykk for organisasjonens virksomhet, og med de planlagte aktivitetene for å øke 
medlemstallet og innsamlede midler, er grunnlaget for fortsatt drift god. 
 
 
Årsresultat og disponeringer 

Styret foreslår at årets overskudd legges til egenkapitalen. 

 

 

Son,  

 

Bodil Vassli    Nils Thorsen   Line Gunby 
Leder     Nestleder   Styremedlem 

 

 

Christian Peter Killengreen  Vilde Mittet Austad 
Styremedlem    Styremedlem 

 

 

Christian Killengreen (Apr 7, 2021 07:28 GMT+2)

Line Gunby (Apr 7, 2021 08:25 GMT+2)

Vilde Mittet Austad (Apr 7, 2021 09:05 GMT+2)

Apr 7, 2021


