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Generelt 

Denne rapporten er offentlig, og all sensitiv og personidentifiserende informasjon er 

derfor utelatt. Styret mottar egen tilleggsrapport om tema som krever sensitive og/eller 

personidentifiserende informasjon. 

I denne rapporten omtales tiltak fra 1.januar 2017 til 30.juni 2017. Når det gjelder 

økonomi omhandler regnskapet perioden fra april til juni – perioden etter 

organisasjonen fikk egen konto. Før dette tidspunktet var det kun familieprosjektet 

som var i gang – og da som et privat prosjekt. Dato for når organisasjonen formelt 

overtok familieprosjektet er 10.april 2017. Dette har konsekvenser for årsregnskap og 

årsberetningen. Når man omtaler pengene som er brukt i India og hva de er brukt 

inngår alle kostnader fra 1.januar 2017 (på samme måte som for tiltak). 

Samarbeidet med Vio Meena Soni og Vijay Soni har generelt sett vært veldig bra. Det 

kan likevel være en fordel å ha flere samtaler via Whats App i tillegg til kommunikasjon 

på epost og meldinger. Rapporter og regnskap leveres slik det skal. Vio og Vijay har 

formelt stiftet sin organisasjon - en fransk organisasjon som heter Friends in 

Khajuraho Association. Når denne er helt oppe og går vil det ha noen praktiske 

konsekvenser for oss. Våre penger vil da gå via denne organisasjonen og dens franske 

konto (også lønn til læreren) - om dette vil redusere eller øke våre utgifter er det for 

tidlig å si noe om ennå.  

Omtrent 40 personer bidrar til vårt arbeid gjennom medlemskap og ulike typer 

donasjoner. 

Styrets sammensetning og arbeid 

Styremedlemmer 

Følgende styre ble valgt på stiftelsesmøtet 25.februar 2017.  

 

Cathrine Bergjordet (styreleder og daglig leder) 

Linn Eriksen (nestleder) 

Therese Bergjordet 

Torlaug Bergjordet 

Espen Halvorsen 

 

Styret arbeid 

Styret har avholdt et ordinært styremøte (mai).  Styret vil avholde to ordinære 

styremøter til i løpet av styreperioden. I tillegg er det aktuelt å innkalle til ekstra 

styremøte hvis det er behov for det. 
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Styrets medlemmer bor dels i Våler i Solør og dels i Oslo, og i tillegg har nestlederen 

vår arbeidet utenlands i en lengre periode. Dette gjør at styret har valgt å behandle 

mange saker via meldinger og epost. 

 

På styremøtet i mai ble det besluttet å utnevne daglig leder slik at ikke hele styret må 

involveres i alle små beslutninger. Det utarbeides instruks for daglig leder, som kort 

fortalt gir han/henne myndighet til å ta alle beslutninger alene såfremt det ligger 

innenfor de vedtatte retningslinjene for prosjektene og ikke innebærer økte utgifter. 

Joleif Tolleshaug har sagt seg villig til å gå gjennom/kontrollere regnskapene våre. 

 

Prosjekter 

Familieprosjektet 

I denne perioden har familien fått 

materialer til å bygge ut huset. De har også 

fått en inngangsdør, ny sykkel, reparert en 

gammel sykkel, fått symaskin og noe 

inventar og kjøkkenutstyr. Familien har 

også brukt av egne penger for å finansiere 

noe av utbyggingen. I tillegg har de søkt om 

– og fått – statlig støtte til å bygge et toalett 

ved huset. Det skal nå ikke være større ting 

familien har behov for. Det er fortsatt ting 

familien kunne trengt å investere i - men nå 

skal de primært spare av det månedlige budsjettet for å dekke inn dette (eller bruke det 

nest eldste sønn klarer å spare av lønna si fra arbeidet i Dehli). Utbyggingen av huset 

– og legging av tak - har også gjort det mulig å holde undervisning gjennom regntiden 

uten å leie et lokale. Familien har også fått ei vifte slik at det skal bli noe mer behagelig 

for elevene i regntiden. Denne vifta er finansiert av skoleprosjektet.  Barna i familien 

har fått nye klær gjennom donasjoner fra Devidine Association, mens mor i familien 

har fått klær fra oss. Familien har også mottatt tepper/sengeklær/madrasser som 

donasjoner fra venner av Vio og Vijay. 
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Helsa til familien er god. Alle 

barna deltar i utgangspunktet på 

lese- og skriveundervisning og de 

fleste barna deltar regelmessig og 

gjør store framskritt. En av 

guttene har tidligere deltatt i 

engelskundervisning hos Vio, 

men følger nå undervisningen i 

Tikri. Man har ennå ikke tatt 

stilling til om han skal tilbake til 

Vio til høsten eller ikke. 

Alle jentene går på skole. De tre yngste går fortsatt på grunnskolen mens den eldste går 

på syskole. Den første skolen den eldste jenta begynte på måtte ta pause i 

undervisningen pga få elever. Hun er derfor flyttet til en annen og bedre skole. 

Utgiftene er større ved denne skolen, men det er til gjengjeld et eksamensavsluttende 

kurs. Varighet et år. Budsjettet for familieprosjektet er 10 000 rupees i måneden (ca 

1400 kroner). Dette skal dekke strøm og alt annet de trenger av mat etc. Familien kan 

selv velge å bruke noe mindre på mat og slik finansiere andre ting de trenger.  

Vi har fått informasjon om at familien ser ut til a ha eierrettigheter på mindre område 

dyrket mark. Av flere – og kompliserte – årsaker har ikke familien hatt tilgang på dette 

området på lang tid og får heller ikke sin del av avlingen/inntekten. Spørsmålet ble tatt 

opp med involverte personer og familiens rett til området ble ikke tilbakevist. Vi sitter 

ikke på ny informasjon om dette spørsmålet så mest sannsynlig har det ikke skjedd noe 

etter vi tok opp dette spørsmålet. Dette må følges opp etter sommeren. Familien har 

selv ytret ønske om å endelig få denne saken opp og avgjort slik at ikke konflikten 

fortsetter. Det beste er om de klarer å ordne opp i dette selv på grunn av relasjonene til 

de involverte partene, men det kan hende vi må involvere oss mer direkte for å få 

området delt opp og offisielt registret på de riktige eierne.  

Skoleprosjektet 

24.april holdt ble den første 

skoletimen holdt. Læreren er Ravi 

Soni, lillebroren til Vijay Soni og han 

underviser 4 kvelder i uka. Det er 15 

elever i klassen og det undervises 

hovedsakelig i lesing og skriving i 

Hindi. Elevene har imidlertid 

engelskbøker også slik at læreren 

kan undervise litt i engelsk også for 

avvekslingens skyld.  

Det er stort alderssprik mellom 

elevene (6-22 år), noe som gjør det 
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litt vanskelig å tiltrekke seg og beholde eldre ungdommer uten skolegang.  2 av de 

eldste gutta har også sluttet å komme. Ravi sier de hadde store problemer med å 

konsentrere seg og lærte lite. Dette er gutter som ikke har skolegang og heller ikke er 

vant med skolesituasjonen. Vi skal vurdere andre måter å hjelpe disse gutta på til 

høsten. Det er også aktuelt å dele inn klassen etter alder når vi har mulighet til det – 

eller lage et lite skreddersydd skoleopplegg for de gutta vi har mista (og andre i samme 

aldersgruppe/situasjon). Før man kommer så langt må gutta de gjelder først si noe om 

hva de kan tenke seg å delta på/hva de mener de trenger. Det er viktig å ikke tre noe 

nedover hodet på dem så denne dialogen må være åpen og ærlig. 

Selv om vi har «mistet» 2 av de eldste gutta er det fortsatt elever hos oss som knapt har 

skolegang (droppet ut etter 1-2 år av grunnskolen).  

Ravi melder om at han ser stor framgang hos elevene som fortsatt følger 

undervisningen  -og at de også god motivasjon for å lære i timene hans (det var litt 

utfordrende til å begynne med selv om de viste stor takknemlighet for muligheten de 

får). Ravi sender oss bilder og oppdateringer på What’s App.  

 

 

Innsamling av klær 

Vi sendte ned 28 kilo klær og leker i slutten 

av april. Første utdeling av klær ble foretatt 

28.mai – primært til Familiens venner og 

nærmeste naboer. Alt er ikke delt ut ennå. Vi 

har en del klær liggende fortsatt hos oss, 

men lite til barn i skolealder. Vi har gjort 

klart vinterklær til evnt forsendelse til 

høsten. Vi undersøker nå muligheten til å få 

sendt nedover klær med personer som skal til India i stedet for å sende pakker når vi 

selv ikke skal nedo. 
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Annet 

Vio har spurt oss om å delta i «tøyposeprosjektet». Det har vi sagt ja til og tanken er 

også at eldste jenta fra Familieprosjektet skal delta med sin kompetanse. Dette er et 

prosjekt Vio styrer så får vi se hva hun tenker vi kan bidra med og når. Dette må 

styrebehandles nøyere når mer informasjon foreligger. Det første som skjer her er at 

det annonseres etter frivillige som vil reise ned å jobbe med prosjektet. 

Konseptforslaget «Handmade by» er forelagt Vio, og hun syntes det var veldig bra. 

Dette vil kobles sammen med tøyposeprosjektet når de er klare til å utvide 

produktbasen sin. Konseptet går kort ut på at man kan selge produkter rettet mot 

turister lokalt i Khajuraho– og/eller i Europa – som er merket med «handmade by» og 

så navnet til produsenten. Sammen med produktet vil det da ligge informasjon om 

denne personen. Alt overskudd går til produsenten/tøyposeprosjektet, og 

sannsynligvis vil en andel også være forbehold arbeidet vårt og Friends in Khajuraho. 

Dette konseptet må utvikles grundig – og produktene må være gjennomtenkte og ha 

akseptabel kvalitet/markedsattraktivitet. 

Økonomi 

Balanse og kontobevegelser 1.04.2017 til og med 30.06.2017 

Per 30.juni 2017 har organisasjonen 4680 kroner på konto. Det er ikke et mål for oss 

å ha mye penger stående på konto, men et lite overskudd på kontoen er nødvendig. 

Prosjekt 
Beløp per 
30.06.2017 

Drift 1100 

Familie 1213 

Porto 8 

Skole 2359 

Sum 4680 

1100 kroner står på driftskonto (dette skal dekke domeneleie etc neste år). 

Familiekontoen står i 1213 kroner og skolekontoen i 2359 kroner.  

 

Av våre totale inntekter på 16413 har rundt 4500 kroner vært enkeltdonasjoner (hvorav 

2100 har vært øremerket sending av klær (porto). 1100 kr kommer fra innbetaling av 

medlemsavgift.  

 

Prosjekt Inn Ut Balanse

Drift 1100 0 1100

Familie 8100 -6887 1213

Porto 2100 -2093 8

Skole 5309 -2950 2359

Totalt 16413 -11930 4680
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Budsjett per måned. 

 

Våre faste utgifter ligger nå på ca 3240 kroner i måneden. Beløpet vil variere med 

valutakursen. Utgiftene til lærer er litt høyere enn oppgitt tidligere og årsaken til dette 

er at Ravi’s bank bruker en veldig dårlig valutakurs for dollar. Så lenge det ikke er mulig 

for oss å overføre i indiske rupee til han er ikke dette noe vi kan gjøre noe med. Vio og 

Vijay er i prosess for å sette opp en fransk organisasjon med egen konto og når dette er 

i orden kan vi kjøre alle pengene gjennom dem hvis det blir rimeligere for oss. 

Alternativt kan vi høre med Ravi om han kan opprette konto i samme bank som Vio og 

Vijay, for den banken har fornuftig valutakurs. 

Familieprosjektet og kompensasjon til Vio/Vijay betales hver måned, mens 

skoleprosjektet skal etter planen ha to måneder fri i løpet av året.  

Sum faste donasjoner til organisasjonen ligger per nå på ca 3500 slik at vi får inn litt 

mer i faste donasjoner enn vi har i faste utgifter.  

Fordeling av kostnader i India. 

Disse tallene gjelder hele første halvår og er basert på regnskap sendt fra Vio til meg. 

Beløpene er oppgitt i indiske rupee. Disse tallene fanger opp absolutt all aktivitet 

i India – også før Ganpati Norge ble stiftet. Utgiftene fra 20. til 30. juni er estimert av 

meg på bakgrunn av samtaler om dette med Vio.  

Per 30.juni 2017 står det ca 3700 rs på konto hos Vio. Dette utgjør ca 490 norske 

kroner. Dette skal dekke de utgiftene de har fram til neste utbetaling fra oss (slutten av 

juli). Sannsynligvis vil kontoen fortsatt stå i pluss ved neste overføring. 

 

Den største utgiftstypen er mat og husholdning, fulgt av Vio og Vijays kompensasjon 

og utstyr/reparasjoner/materialer til Familieprosjektet.  

Utgift Beløp

Lærer 1000

Familie 1430

Vio/Vijay 670

Gebyr utenlandsoverføring (2 stk) 140

Sum 3240

Radetiketter Inn Ut Balanse

Overføring Vio/Vijay 143466rs

Mat/husholdning -66678rs

Skoleprosjektet, utstyr -4550rs

utdanning/helse -4880rs

Utstyr/reparasjoner/materialer -28040rs

Utdeling av klær -150rs

Kompensasjon Vio/Vijay -35639rs

Lærer, lønn 14000rs -14000rs

Total 157466rs -153937rs 3529rs
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Vio og Vijay’s kompensasjon skal dekke faktiske utgifter de har i tillegg til å 

kompensere for tiden de bruker. De setter også mennesker i kontakt med ulike 

støtteordninger (som har resultert i en nybygd gratis do!)  og bruker nettverket sitt i 

arbeidet med barna i Tikri og familieprosjektet. De har blant annet hentet 

tepper/madrasser/klær/sko lokalt og delt ut til familien (dette var før vi sendte noe 

ned til dem).  

Nå er alle reparasjoner etc uført på huset til Familien så denne posten vil være veldig 

liten framover. I følge Vio er også hele kursavgiften til syskolen betalt så her gjenstår 

kun en eksamensavgift på ca 200 kroner (1300 rs).  

Utstyr til skoleprosjektet inkluderer forøvrig innkjøp av vifte (2000 rs). 
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Kommunikasjon 

Nettsiden og den norske bloggen 

Trafikken på nettsiden og bloggen overvåkes av google analytics. Fra 24.februar til og 

med 30.juni har vi hatt 305 såkalte «brukere» på vår nettside. En bruker er i denne 

sammenheng ikke det samme som en person. Når personer besøker nettsiden blir det 

lagt igjen en informasjonskapsel på enheten personen bruker. Det som telles er, veldig 

kort fortalt antall informasjonskapsler som har vært innom siden.  

167 brukere har vært innom fra mobil, 108 fra desktop og 22 fra tablet. 

Nettsiden vår har hatt nesten 800 økter og 2300 sidevisninger i perioden. Nesten 

halvparten av øktene har sett på mer enn en side. 

Det store flertallet av besøkende har vært fra Norge, men vi har også en del besøk fra 

USA og India. Andre land på lista med mer enn en økt er Libanon, Brasil. Nederland, 

Filippinene, Tyskland, Malta og Sverige. 

Bloggen vår er naturlig nok mer besøkt enn selve nettsiden. Posting av blogginnlegg på 

facebook generer trafikk på bloggen – men ofte også videre inn på nettsiden. 60 

prosent av besøkene på nettsiden og bloggen kommer fra sosiale media (dvs facebook). 

Vi har lagt til muligheten for å donere til oss via Paypal på nettsiden. 

Målet vårt er å skrive minst en blogg hver uke. 

Facebook 

Vi har 98 likes på siden. Vi prøver å poste noe på Facebook  ca 2 ganger i uken og legge 

ut bilder etc når vi får dem. Vi brukte en annonsekupong for å fremme et innlegg i juni. 

Den engelske bloggen 

Denne bloggen oppdateres ikke like ofte som den norske og postes heller ikke like 

intensivt på facebook. Trafikken på denne bloggen overvåkes av bloggers eget 

statistikkverktøy. Den engelske bloggen vår har hatt 634 sidevisninger, hvorav 

annonseringen av skoleprosjektet har flest visninger (97). De fleste innganger kommer 

fra facebook, men noen kommer også via bloggen til Friends in Khajuraho. 444 

sidevisninger er generert fra Norge, 67 fra USA og 43 fra India. Andre land på lista er 

Tyskland, Frankrike, Russland, Belgia, Libanon, Italia og Mexico. 

Andre media 

21.juni var det en artikkel om Ganpati i Solørmagasinet. Nettversjonen av artikkelen 

ble publisert 25.juni. Organisasjonen har twitter, men har valgt å ikke ta denne i bruk. 
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Organisasjonen har også instagram, men bruker ikke denne aktivt. Vi har laget en 

brosjyre med grunnleggende informasjon om organisasjonen. En del brosjyrer ble delt 

ut i slutten av juni (til kollegaer og venner). 

Oppsummering og veien videre 

Prosjektene som er etablert går bra og dagens utgifter er tilpasset inntektene. De faste 

aktivitetene våre må være dimensjonert etter det vi har av stabile inntekter. I tillegg til 

faste donasjoner har vi en del engangsdonasjoner som også skal brukes klokt og vi må 

ta stilling til hva vi skal prioritere nå. Styret må behandle dette på første styremøte til 

høsten.  Alternativene her er å spare (noe) for å investere i prosjekter senere, opprette 

kortvarige tiltak nå eller bruke de i nye prosjekter (dette er i stor grad gitt som generell 

donasjon og kan derfor brukes på alt unntatt drift, klesinnsamling og 

familieprosjektet). 

Ungdommene i familien bør gå noe lengre på skrive- og leseopplæring før vi tar en 

runde med dem om framtidsplanene de har så det vil være liten grunn til å endre 

profilen på familieprosjektet før neste år. 

 

 

Oslo 1.juli 2017 

 

Cathrine Bergjordet 

Daglig leder, Ganpati Norge 


