KIWANIS ALBANIAHJELPEN (KA) ‐ ÅRSRAPPORT FOR 2013.
Etter årsmøte 19. mars 2013 har styret hatt følgende sammensetning:
‐ President/Prosjektleder Open School
Falk Bakke
‐ Sekretær
Stig Bjorstad
‐ Kasserer
Tore Hem
‐ Styremedlem/Prosjektleder Torovice
Kjell Johansen
‐ Styremedlem
Sidsel Laurendz

KC Elverum
KC Oslo
KC Vestby
KC Vestby
KC Vestby

TILKNYTNING TIL KIWANIS INTERNATIONAL DISTRICT NORDEN (KIDN):
KA er et districtprosjekt under KIDN gjennom en samarbeidsavtale, og rapporterer til
Humanitærkomiteen. Samarbeidsavtalen gjelder fram til 31.12.2014.
STYRETS ARBEID:
Det har i perioden vært avholdt 6 medlemsmøter/styremøter, og styret har i hovedsak jobbet med:
‐ Spørsmål knyttet til evaluering av samarbeidsavtalen med KIDN i forbindelse med KAs
fremtidige forankring i KIDN.
‐ Finansiering og oppfølging av KAs løpende prosjekter i Albania
‐ Søknad til KIF om økonomisk støtte og oppfølging av søknaden
‐ Utstrakt kontakt med våre norske og albanske forbindelser for å kunne drifte prosjektene
‐ Forberedelse til innlegg om KA på KIDNs Konvent
‐ Informasjon om KAs virksomhet på diverse klubb‐ og divisjonsrådsmøter
Det er gjennomført en vårtur og en høsttur til Albania som et ledd i oppfølging av prosjektene.
Turene har delvis blitt finansiert av KA, delvis av deltakerne selv.
ØKONOMI:
Økonomisk støtte fra Kiwanisklubbene er grunnlaget for at KA kan drive omfattende nødhjelpsarbeid
i Albania. Kr. 140.000 er i løpet av året mottatt fra 25 Kiwanisklubber. I tillegg har vi i løpet av 2013
fått tilsagn om støtte fra KIF på opptil USD 10.000.
Det vises for øvrig til regnskapet for 2013.
SAMARBEIDSPARTNERE:
Det tette samarbeidet med Norsk Nødhjelp (NN) og The Door Albania v/daglig leder Kastriot Faci er
videreført. Uten dette samarbeidet hadde det vært vanskelig å få utført vårt hjelpearbeid i Albania.
PROSJEKTENE:
Prosjektene er utførlig beskrevet i finansbrev, takkebrev og rapporter etter hver Albania‐tur.
Støtte til drift av Open School prosjektene er fortsatt KAs førsteprioritet i hjelpearbeidet.
Vi viser for øvrig til informasjon gitt i brev og rapporter nevnt ovenfor.
AVSLUTNING:
Kiwanis Albaniahjelpen er innstilt på å videreføre arbeid til beste for utsatte og sårbare barnefamilier
i Albania, og håper at den pågående prosessen med KAs fremtidige forankring i KIDN gir mulighet for
det. I Albania er det fortatt nød nok til alle som ønsker å bidra.
Lillehammer februar 2014
STYRET

