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Planlagte aktiviteter for 2015 

Møteaktiviteter i styret 

Årsmøte + 2 styremøter. 

Fratrekk på skatten 

Life and hopes private bidragsytere skal få trukket fra donasjoner fra 500 – 12.000 på skatten.  

Fortsette quiz på Antikvariatet pub 

En gang i uka jan-mai og august –november. I juni og desember får Lars Fuglevaag mulighet til å 

gjennomføre musikkquiz. 

Quiz i Adresseavisen 

Fortsette å lage quiz for Adressas søndagsutgave på nett. Jobbe for å få påske- og julequiz i 

Adresseavisen. 

Gjennomføre julemesse 

Salg av håndverksartikler kjøpt i Etiopia, håndarbeid, julekaker og krydder fra Norge. Alle i styret 

bidrar med og skaffe til veie salgsartikler. Vi inviterer fadderne til å bidra. 

Kafé i Betel Kirke når mulighetene byr seg 

Salg av kaffe, kaker mm. 

Innsamlingsaksjon i fm. Trondheim triatlon 

Sjekke muligheten for å få innsamlingsaksjonen også i 2015. 

Reiser i fm oppfølging av prosjekter 

Marianne og Kristin reiser til Etiopia for å følge opp prosjektene i Addis Abeba og Dessie. Planlegge 

reise i 2016. 

Fadderbarn Dessie og Addis Abeba 

Rekruttere flere faddere til barna i Dessie. Alle i styret bidrar. Mål: Faddere til 50 barn. 

Sponse fadderbarn inntil de får fadder. 

Fadderprosjektet i Addis Abeba er overtatt av organisasjonen til Einar Strøm. Life and hope kommer 

ikke til å inneha fadderordning i Addis Abeba i 2015. 

Skolepenger og lunsj til barn ved Karolo School i Addis Abeba 

Organisasjonen til Einar Strøm har overtatt ansvaret for Life and hopes prosjekter ved Karolo School i 

Addis Abeba. Life and hope vil ikke ha noen aktiviteter i Addis Abeba i 2015. 



Lunsjprosjektet ved Karagutu School 

Tilby lunsj til 60 barn ved Karagutu General Primary School og barnehagen. 

Fortsatt ha fire kvinner med HIV ansatt til å organisere og lage lunsjen. 

Barnehage Karagutu 

Samle inn penger til ferdigstillelse av barnehagebygget 

Sponse innkjøp av læremateriell til barnehagen. 

Oppfølging av fattige barn som ikke har penger til å betale barnehageavgiften. 

Senter for kvinner med HIV – Jero jero 
Vurdere prosjektet.  
 
Prosjekt- og økonomimedarbeider i Etiopia 
Opprettholde stillingen. 
 
Donasjoner 
Vise takknemlighet overfor personer og organisasjoner som støtter oss økonomisk. Sende takkekort 
før jul. 
 
Administrasjon 
Redusere utgiftene sammenlignet med 2014. 
 
Årsmøte 
Gjennomføre årsmøtet i mars 2015 
 
 
Økonomi 
Gå fra to til en bankkonto. Vi beholder kontoen i SMN. 
Jobbe for å opprettholde eller øke inntektene sammenlignet med 2014. 
Sette av penger slik at vi har egenkapital til å søke støtte til prosjektene våre fra offentlige 
støtteordninger, f.eks. NORAD. 
 
 


