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Leders beretning for 2011 
 

Pr. 31.12.2011 hadde foreningen ca. 200 personlige medlemmer og ingen støttemedlemmer. 

Foreningens tillitsvalgte etter årsmøtet 5. mai 2011: 

Leder Frøydis Guldahl 2011 + 2012  

Nestleder Tor Inge Rølland 2011 + 2012 

Kasserer Åge Rønningen 2011 + 2012  

Styremedlem Bodil Bakken 2010 + 2011 

Styremedlem Ståle Lindblad 2011 + 2012 

Varamedlem Kari Marie Bugge MacCulloch 2010 + 2011 

Varamedlem Turid Semb Andenæs 2011 + 2012  

Varamedlem Svein Larsen 2010 + 2011  

 

Valgkomite:  Tore Semb, Carl Emil Petersen, Liv Patel. 2010 + 2011 

Prosjektkomité for: “Utvikling av bærekraftige lokalsamfunn i Luwero og Nakasongola ” fra februar 

2011 og fram til slutten av dette prosjektet er Carl Emil Petersen (leder), Karl Solberg og Åge 

Rønningen. 

Styrets virksomhet 

Styret har i 2011 avholdt 9 styremøter og ett heldagsmøte. Årsmøte ble avholdt 5. mai. 24 medlemmer 

møtte fram.  

Sommerfesten ble arrangert søndag 19. juni i hagen hos Carl Emil og Tone, i strålende sommervær og 

godt frammøte (ca 30).  

Høstmøtet ble avholdt torsdag 17. november. Deltakerne diskuterte styrets strategiarbeid. Christin 

Oldebråten presenterte sitt prosjekt i Mitandi, Ruwenzori, noe som ble mottatt med stor interesse. Karl 

H. Solberg ga oss referat fra prosjektgruppa som arbeidet med avslutningen av VEDCO-prosjektet, og 

forslag på nye områder vi kan jobbe med. Lederne for skolegruppa, Ingrid Opdøl og Liv Patel fra 

sosiokulturell gruppe, ga oss referat fra sitt arbeid, og planer for framtidig arbeid.  

 Saker som styret har arbeidet med: 

Uganda-nytt har vært sendt ut tre ganger i 2011, i mars, mai og oktober. Redaktør: Bodil Bakken. 

Bladet sendes ut til alle medlemmer og er lagt ut på websida.  

Web-sida til VaU. Ståle Lindblad har gitt den en ansiktsløfting, med nytt bilde på framsida. Vi er 
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fremdeles ikke fornøyd med vår egen håndtering av denne sida. Vi arbeider med å bli flinkere til å 

legge ut opplysninger. VaU har sin egen gruppe på Facebook, og det er opprettet en VaU-profil på 

Twitter. Vi ønsker at flere engasjerer seg i arbeidet med web-sida. Vi ønsker alle medlemmene 

velkommen til http://www.facebook.com/venneravuganda .  

VaUs økonomiske situasjon. Før jul sendte vi ut brev til medlemmer og andre med opplysninger om 

det arbeidet vi gjorde for vennskapsskolene våre. Vi mottok en del gaver etter dette. Særlig fra 

medlemmer, men også fra andre. Vi har søkt om midler fra Trønderenergi og fra Statkraft. Vi har søkt 

Norad om støtte til informasjonsarbeid. Der søkte vi om midler til å gjennomføre et prosjekt der 

planen er at uganderne skal settes i stand til å formidle informasjon tilbake til oss om hvordan det går i 

prosjektene. Ingen av søknadene ble innvilget. 

Innsamlingskontrollen (IK). VaU er nå registrert i IK. Det er påkrevet for å få støtte fra Norad. 

Regnskapssystemet vårt er endret slik at det nå er ett samlet regnskap for VAU og prosjektene. Vi har 

ekstern revisor, som er forutsetning for registrering i IK.   

Styrearbeid. Styret skal ta seg av følgende saksområder: Ledelse, økonomi, innsamlinger, 

informasjon, prosjekter, medlemmer, strategi. Vi bruker denne oversikten når arbeidsoppgaver 

fordeles mellom styremedlemmene. 

Prosjektarbeid Vi har funnet fram til kriterier for å vurdere prosjekter som VaU skal jobbe med  

Dropbox er opprettet for å ha et sted å lagre og dele dokumenter som er viktige for foreningen.   

Representasjon. Carl Emil Petersen og Frøydis Guldahl representerte Venner av Uganda på møtet 

som Norad arrangerte for å møte ambassadøren i Kampala. 

Prosjektkomiteens virksomhet 2011 – VEDCO prosjektet 

Prosjektkomiteen består av Carl Emil Petersen, Karl H. Solberg og Åge Rønningen. 

Søknad om støtte til nytt samarbeidsprosjekt mellom VaU og VEDCO fikk i februar 2011 støtte fra 

Norad, men med lavere beløp enn vi hadde søkt om og med beskjed om at 2011 ville bli det siste året 

da VaU kunne søke som samarbeidende organisasjon. Søknad om støtte for 2012-2013 er levert 

direkte fra VEDCO, og uten VaU som samarbeidende organisasjon. Norad godkjente søknaden men 

med et redusert beløp fra 640 000 til 400 000. I VEDCOs søknad er bistand fra VaU med i budsjettet.  

Prosjektkomiteen (i praksis Åge Rønningen og Karl Solberg) har vært på tre prosjektreiser i løpet av 

året. Under den første reisen i februar, ble ny kontrakt med VEDCO underskrevet, og prosjektet ble 

fulgt opp i felt. Karl fant også anledning til å delta på et møte arrangert av Norad og ambassaden, der 

NGOer i Uganda som støttes av Norad deltok. Under prosjektreisen i august/september arbeidet 

prosjektkomiteen i hovedsak med å bistå VEDCO med å utarbeide søknader til forlengelse av 

Nakasongola/Luwero prosjektet, samt å utarbeide søknad til et større program for nordområdene i 

Uganda. Årets siste prosjektreise forløp i november, og her var hovedfokus prosjektoppfølging og 

planlegging for resten av året. Prosjektet ble, for VaUs del, avsluttet pr. 31.12.11. En sluttrapport til 

Norad er prosjektkomiteens formelt sett siste oppgave. 

I 2011 har vi opplevet flere tilbakeslag i prosjektet. Dette understreker hvor viktig lang tids støtte og 

oppfølging i jordbruksprosjekter er. Problemene i prosjektet i 2011 skyldes bl.a. at rammevilkårene for 

jordbruksutvikling forverret seg i løpet av året, med 30% prisøkning på innsatsfaktorer, men uten at 

http://www.facebook.com/venneravuganda
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dette ble fullt kompensert ved høyere pris for avlinger og produkter som kyllinger og egg. Tørke har 

også preget deler av året, men siste maisavling ser bedre ut. Bønder med lån under prosjektets 

låneordning har ikke evnet å betale tilbake i fullt monn, men dette følges aktivt opp. Maismøllene 

tilhørende ”Farmers Associatons” i Kakooge og Kalagala har ikke fungert som forutsatt, men dette ser 

ut til å komme i orden, mye takket være VaU-medlem Torstein Kravik i Kampala som på 

prosjektkomiteens forespørsel har kunnet være til hjelp. 

Av positive utviklingstrekk kan nevnes at ”Farmers Field School” er etablert, der ny 

produksjonsteknologi utprøves. Såkalte ”Community based trainers” synes å avstedkomme gode 

effekter. Vi har også håp om at den gode maisavlingen mot slutten av året, vil bidra positivt til å bedre 

levevilkårene for vår målgruppe. 

At Norad nå har valgt å støtte VEDCOs arbeide med videreføring av prosjektet i Nakasongola og 

Luwero, er ubetinget positivt. De positive ringvirkningene av VaU og VEDCOs arbeide gjennom 

mange år, er åpenbare og har gitt bønder ny kunnskap, diversifisert drift og har bragt mange ut av 

avhengighetens vonde spiral.  

Norad kom med gode tilbakemeldinger på avslutningsrapporten for forrige prosjekt 

«Fattigdomsbekjempelse gjennom kommersialisering av jordbruk» som gikk fra 2008-2010: 

«Det er med stor interesse Norad har lest rapporten, og vi synes VaU har fått til mye i løpet av det 

foregående året. Rapporteringen er oversiktelig og med et klart resultatfokus. Det er planlagt mange 

aktiviteter for alle årene, og mange av disse har blitt gjennomført. Det er rapportert om gode 

resultater, blant annet merker vi oss at 76 prosent av bondefamiliene nå er involvert i ”farming as a 

business”. Kvinner er også godt representert. Økte inntekter fra jordbruket ser for øvrig ut til å gi 

gode resultater hva gjelder samfunnseffekter som økt utdanning, forbedret helse og sanitærforhold.  

Videre har den politiske aktiviteten økt hvilket er positivt.» 

Uganda Heritage Roots (UHR) 2011 

Kulturgruppa er oppløst og det er ikke opprettet noen ny. Det har allikevel vært litt aktivitet til inntekt 

for UHR i året som gikk. I slutten av september ble det overført kr 39 115 til UHR, som var bidrag fra 

medlemmer og resterende inntekt fra kalendersalget i 2010.  Hildur Haveland og Kari Vetlesen 

besøkte UHR på sin årlige tur til Uganda i november 2011. Det ble også holdt en juleinnsamling for 

UHR med bl.a. salg av kalendere som Milton hadde fått produsert. Dette sammen med bidrag fra 

trofaste medlemmer og støttemedlemmer resulterte i at VaU kunne overføre kr 25 564 til UHR i januar 

2012.  

Støtten fra VaU er viktig for at barna skal få fortsette på skole og få den opplæringa som UHR så 

samvittighetsfullt fortsetter å gi i sang, musikk og dans. I tillegg tar UHR oppdrag med sitt 

danseensemble for å tjene til den daglige drifta.  

UHR feirer 10-års jubileum i 2012 og har i den anledning gitt ut en DVD som vi i støttegruppa skal 

prøve å selge ved hjelp av VaU og alle medlemmene. Vi håper på GOD RESPONS. DVD’n 

inneholder film av tradisjonell dans fra forskjellige distrikt i Uganda. Mer informasjon kan hentes fra 

vau.no. siste utgave av Uganda Nytt. På vegne av UHR overbringer vi en takk til alle glade givere. 
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Skolegruppas virksomhet 2011 

Skolegruppa består av Ingrid Opdøl, leder, Anne Carling, Frøydis Guldahl, Aase Jørgensen, Karl H. 

Solberg, Inger Ubøe, og i Kampala, Cato Lund.  

Virksomhet. 

Skolegruppa hadde syv arbeidsmøter i 2011. Aktivitetsfeltet var som tidligere år tre 

vennskapsskolepar i Uganda og Norge: 

1. Kalagala – Sofiemyrtoppen skole i Oppegård (I 2012 har Sofiemyrtoppen skole trukket seg. 

Skolegruppa jobber med å finne en ny) 

2. Kiralamba - Sætre skole i Hurum 

3. Walukunyu - Vevelstadåsen skole i Langhus. 

Medlemmer av Skolegruppa har besøkt alle de seks skolene i løpet av året, hatt timer med elevene, og 

samtaler med lærere og administrasjon på de respektive skolene. 

Praktiske tiltak 

Skolegruppa mottok i løpet av 2011 pengegaver på til sammen kroner 46 600, til forvaltning. I 

samsvar med lokalbefolkningens ønsker ble gavebeløpet benyttet til tiltak ved vennskapsskolene. Til 

Kiralamba skole, der elevtallet er sterkt økende, ble det anskaffet tretti nye skolepulter. I Walukunyu 

ble oppsamling av regnvann fra skoletakene hovedtiltaket. 

Dette innbefattet montering av nye takrenner langs takene på skolebygningene, nedløp til en 

underjordisk vanntank med volum ca 25 000 liter, støpt i ferrosement og overdekket. Dette har gitt et 

godt supplement til rent husholdningsvann. 

På helsestasjonen i Walukunyu ble takrennene ødelagt i et uvær. De ble erstattet med nye. Men 

vanntanken ved helsestasjonen er for tiden defekt. Vi planlegger å få den reparert i begynnelsen av 

2012. 

Ingeniøren Richard Kizito, er Skolegruppas nære lokale medarbeider og daglig leder for de praktiske 

tiltakene. Lokalbefolkningen har hjulpet til med graving, støping og montering vedrørende 

regnvannoppsamlingen. 

I skolehagen i Walukunyu, anlagt for ca fire år siden, er det vekst og trivsel. Appelsin- guava- og 

mangotrær har begynt å bære fin frukt som elevene har glede av. Et større areal i skolehagen benyttes 

til dyrking av søtpoteter, mais og kassava. Avlingen gir råstoff til et daglig skolemåltid. Alle elevene 

på Walukunyuskolen deltar i måltidet. 

Stell og røkt av skolehagen er lagt inn i skolens årsplan. Elevene i 3., 4., 5. og 6. klasse jobber en time 

hver i uken, under ledelse av en av lærerne. Skolen i Walukunyu mottok i 2011 som gave fra et 

veidekkefirma en stor låsbar container. Den brukes til lagring av hageredskaper og produkter fra 

skolehagen, etter behov. 

Kvinnegruppen i Walukunyu møtes hver lørdag ettermiddag til ”håndarbeidstime”. En av aktivitetene 

er sying av skoleuniformer.  
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Den sosiokulturelle gruppas virksomhet 2011 

Medlemmer i gruppen: Julia Bessigye, Walborg Krosshaug, Tor Foss, Torstein Herfjord og Liv Patel. 

Vi har hatt tre møter i 2011. Hadde ikke fått tilbakemelding på forespørsel til sykepleier Kyhzze 

Specioza ved helsesenteret i Walukunyu om hva de kunne trenge av utstyr. Men planen var at de 

skulle få kondomer og myggnett også i 2012. På telefonen fikk jeg vite at myggnettene som ble lagt 

igjen på helsestasjonen var delt ut til barn under 5 år. 

I november 2011 fikk jeg svar på e-posten som ble sendt høsten 2010. Det var en lang ønskeliste hun 

hadde, fra solcellepanel og vanntank til laken og gardiner. 

Men som hun skrev – “any of those from time to time we will welcome them”. 

En grunn til at det tok lang tid før hun svarte på e-posten er at de har strøm bare to dager i uka. 

På et fellesmøte med skolegruppa 16. januar 2012 fikk vi vite at distriktet skal legge inn solcelle på 

helsestasjonene, og da er det bare å gå videre på lista. 

 

Frøydis Guldahl 

 

15. april 2012  
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Styrets årsberetning 2011 

Foreningen Venner av Uganda (VaU) har til formål å støtte arbeidet for en økonomisk, 

sosial og kulturell utvikling av Uganda på demokratisk grunn. VaU ble stiftet i 1978. De 

opprinnelige medlemmene var veteraner fra Fredskorpset og andre oppdrag i Uganda 

på 1960- og 1970-tallet. Nye medlemmer har enten arbeidet i Uganda, eller har på annen 

måte fått interesse for landet. Medlemsmassen utgjør rundt 200 medlemmer. 

Organisasjonen drives fra Oslo-området og er basert på frivillig innsats. 

Hovedaktiviteten i VaU er et engasjement i Uganda gjennom ulike prosjekter, både gjennom 

partnere og i egen regi. VaU har i 2011 drevet virksomhet innenfor fire prosjektområder: 

1. ”Utvikling av bærekraftige lokalsamfunn i Luwero og Nakasongola” støttet av Norad. 

2011 var det siste året vi fikk støtte fra Norad til dette prosjektet. Prosjektet tar sikte på å 

støtte organisering av landbruks- og samfunnsutvikling på landsbynivå i distriktene 

Nakasongola og Luwero. Vår samarbeidspartner er den ugandiske organisasjonen 

VEDCO. Fra 2012 har Norad besluttet å støtte VEDCO direkte i 2012 og 2013. VEDCO 

og VaU samarbeidet om en avslutning forrige prosjekt. Vi har også støttet VEDCO i deres 

arbeid om å skrive søknad til Norad om videreføring av prosjektet. 

2. Støtte til tre vennskapsskoler, med bidrag fra VaUs medlemmer, hvor vi hjelper barneskoler 

med lærebøker, utstyr og skolehager. 
3. Støtte til et gatebarnprosjekt i Kampala, med bidrag fra VaUs medlemmer og eksterne 

givere, og inntekter fra salg av en kalender. Prosjektet drives av Uganda Heritage Roots 

4. Sosiokulturell gruppe som jobber med helsestasjoner 

Årsregnskapet for 2011 er basert på forutsetningen om fortsatt drift, som er til stede i 

foreningen. Etter styrets mening gir årsregnskapet sammen med årsberetningen et rettvisende 

uttrykk for foreningens økonomi og virksomhet. Styret har avholdt 9 styremøter i 2011.  

VaU har i 2011 blitt registret i Innsamlingskontrollen (IK). Regnskapsopplegget er i den 

forbindelse omlagt til et format fastlagt av IK, samt at vi har ekstern revisjon. VaUs 

virksomhet forurenser ikke det ytre miljø. Foreningen tilstreber å etterleve mål om likestilling 

mellom kjønnene. 

VaU har i 2011 hatt et totalforbruk på kr 647.964,-, hvorav 9 % gikk til administrasjon. Av 

samlede anskaffede midler på kr 612.298,- utgjorde Norads tilskudd kr 400.000,-. 

Aktivitetsregnskapet viser et underskudd på kr 35 667,-, dekket ved reduksjon av 

organisasjonens formålskapital, som pr. 31.12.2011 utgjorde kr. 292.163,-. Den frivillige 

innsatsen i VaU er betydelig, og har utgjort omtrent ett årsverk i 2011.  
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VENNER AV UGANDA 
Aktivitetsregnskap 2011 

     AKTIVITETSOPPSTILLING Merknad/note 2010 2011 Budsjett 

   
  

 ANSKAFFEDE MIDLER   845 599 612 298 630 400 

1. Medlemsinntekter Medlemskontingent, note 1 57 600 61 750 60 000 

2. Tilskudd 
 

575 426 400 000 400 000 

2.1 Offentlige tilskudd Norad (VEDCO-prosjektet), Note 1 575 426 400 000 400 000 

2.2 Andre tilskudd 
 

0 0 0 

3. Innsamlede midler, gaver m.v. 
 

145 802 118 800 160 000 

3.1 Innsamlede midler, øremerket Note 2 56 150 64 450 80 000 

3.1.1. Skolegruppa: Skole & skolehage 
 

18 800 46 600 45 000 

3.1.2. Sosiokulturell gruppe: Myggnett++ 
 

8 000 4 300 10 000 

3.1.3. Uganda Heritage Roots: Gatebarn 
 

29 350 13 550 15 000 

3.2 Generelle gaver Note 2 89 652 54 350 80 000 

4. Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter 66 312 31 239 10 000 

4.1 Operasjonelle inntekter - formålstjenlig 
 

0 0 0 

4.2 Operasjonelle inntekter - inntektsskapende 
 

66 312 31 239 10 000 

4.2.1. UHR Kalender 
 

65 100 26 800 5 000 

4.2.2. Kiosksalg på møter 
 

1 212 4 439 5 000 

5. Finans og investeringsinntekter Renteinntekter på bankkonti 460 509 400 

6. Andre inntekter 
 

0 0 0 

   
  

 
FORBRUKTE MIDLER   871 336 647 964 630 000 

1. Kostnader til anskaffelse av midler 
 

23 000 0 20 000 

1.1 Kostnader til innsamling av midler Trykking av UHR Kalender 23 000 0 20 000 

1.2 Andre kostnader til anskaffelse av midler 
 

0 0 0 

2. Kostnader til organisasjonens formål 
 

784 079 590 621 560 000 

2.1 Gaver, tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av formål 706 206 513 953 520 000 

2.1.1 VEDCO 
 

542 041 424 017 420 000 

2.1.2 Skolegruppa: Skole & skolehage 
 

68 207 50 821 50 000 

2.1.3 Sosiokulturell gruppe: Myggnett++ 
 

8 000 0 10 000 

2.1.4 Uganda Heritage Roots: Gatebarn 
 

87 959 39 115 40 000 

2.2 Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet VEDCO prosjektoppfølging med mer 77 873 76 668 40 000 

3. Administrasjonsutgifter Note 1 64 257 57 344 50 000 

4. Finanskostnader 
 

0 0 0 

   
  

 
AKTIVITETSRESULTAT   -25 738 -35 667 400 

   
  

 
TILLEGG/REDUKSJON FORMÅLSKAPITAL     -35 667   

Endring grunnkapital      

Endring formålskapital med lovpålagte restriksjoner 
  

  
 Endring formålskapital med eksternt pålagte restriksjoner 

  
  

 Endring formålskapital med selvpålagte restriksjoner 
  

1 314 
 Endring annen formålskapital 

  
-36 981 

 

     
MÅLTALL         

Innsamlingsprosent 
Andel innsamlede inntekter (eksl 
tilskudd) VAU sitter igjen med 

84 % 100 %   

Formålsprosent 
Andel av forbrukte midler som gikk til 
formålet 

90 % 91 %   

Administrasjonsprosent 
Andel av forbrukte midler som gikk til 
administrasjon 

7 % 9 %   
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VENNER AV UGANDA 
    Balanse 2011 

    

     BALANSEOPPSTILLING Merknad/note 2010 2011 Endring 

   
  

 

EIENDELER       352 404      311 737  -40 667  

   
  

 
Anleggsmidler                 -                  -    0  

Immaterielle eiendeler 
 

              -                  -    
 

Bevaringsverdige eiendeler 
 

              -                  -    
 

Andre driftsmidler 
 

              -                  -    
 

Finansielle anleggsmidler 
 

              -                  -    
 

   
  

 
Omløpsmidler       352 404      311 737  -40 667  

Beholdninger  
  

              -    
 

Fordringer 
  

              -    
 

Investeringer 
  

              -    
 

Bankinnskudd, kontanter m.v. 
 

    352 404      311 737  -40 667  

   
  

 

FORMÅLSKAPITAL OG GJELD       352 404      311 737  -40 667  

   
  

 
Formålskapital         327 830      292 163  -35 667  

Grunnkapital 
  

  
 

Fomålskapital med lovpålagte restriksjoner 
  

  
 

Formålskapital med eksterne restriksjoner 
  

  
 

Formålskapital med selvpålagte restriksjoner (øremerkede midler)       37 184        38 498  1 314  

Annen formålskapital 
 

    290 646      253 665  -36 981  

   
  

 
Gjeld         24 574        19 574  -5 000  

Avsetning for forpliktelser  Ubetalt revisjon       20 000        15 000  -5 000  

Annen langsiktig gjeld 
  

              -    
 

Kortsiktig gjeld Ikke-forbrukte Norad midler         4 574          4 574  0  

   
  

 
FORHOLDSTALL          

Formålskapital i prosent av totalbalansen 
 

93 % 94 % 1 % 
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NOTER TIL REGNSKAPET 2011       

    
Note 1 - Regnskapsprinsipper       
Fra og med regnskapsåret 2010 gikk VAU over på regnskapsstandarden for ideelle 
organisasjoner og ble 2011 medlem i Innsamlingskontrollen. Reglene for små organisasjoner 
benyttes. 

a) Inntektsføring av medlemsinntekter 
   Venner av Uganda har frivillig innbetaling av medlemskontingent, dvs. at manglende 

innbetalinger ikke tvangsinndrives og heller ikke inntektsføres. Medlemskontingenten betraktes 
som generell gave til foreningen og inntektsføres på mottakstidspunktet. Balanseføres som 
formålskapital.  
Medlemsavgiften for 2011 ble beholdt uendret fra 2010 på kroner 300,- 
 

   
Spesifikasjon av medlemsinntekter 

Estimert antall 
betalende 

medlemmer 

Medlems-
inntekter 

 Medlemsinntekter 2011 198   kr     61 750,00  

 - Medlemsinntekter 2010 192   kr     57 600,00  

 = Endring i medlemsmasse 6  
  

    b) Tilskudd til foreningen 
   I 2011 har VAU hatt en en avtale med Norad på prosjektet GLO-07/62 UGA 10/0047. Årlig 

tilskudd er på 400.000, inkludert administrasjonsstøtte til foreningen.Avtalen er at VAU må 
finanisere minst 10% av forbrukte prosjektmidler (eksl. administrasjon i Norge). Prosjektet 
implementeres i partnerskap med VEDCO i Uganda. Ubenyttede midler behandles som 
formålskapital med restriksjoner hos VEDCO og overføres til bruk til samme formål neste år. 

For 2011 har VEDCO overført ubenyttede midler til 2012  

VEDCO IMPLEMENTERING   Beløp  

Samlet overført fra VAU til Uganda i 2011 

 

424 017  

VEDCOs forbrukte prosjektmidler i 2011 

 

358 493  

Overført til bruk i 2012   65 524  

VAUs prosjektkostnader i Norge og Uganda 
(prosjektoppfølging og revisjon) 

  91 668  

Samlede forbrukte prosjektmidler eksl. adm   450 161  

    c) Prinsipper for kostnadsfordeling 
   Administrasjonskostnader er fordelt på prosjekt etter en nøkkel på forbrukte midler på prosjektet. 

Fordelingen gjøres for å synliggjøre kostnader mot NORADs administrasjonstilskudd. 85% 
tilskrives NORAD prosjekt ettersom 85% av aktiviteten var knyttet til dette prosjektet. 

    
Kostnader til formål Kostnad 

Fordelings-
nøkkel 

Fordelt adm 
kostnad 

NORAD-prosjekt implementert av VEDCO  kr             500 685  85 %  kr          35 896  

UHR Gatebarn  kr               39 115  7 %  kr            2 804  

Skolegruppa  kr               50 821  9 %  kr            3 644  

Sosiokulturell gruppe: Myggnett++  kr                      -    0 %  kr                  -    

Sum  kr            590 621  100 %  kr         42 344  

    Administrasjonsutgifter til fordeling 
   VAU administrasjonsutgifter 2010 
  

 kr          57 344  

- eliminering av prosjektrevisjon - belastes prosjektregnskapet 
  

 kr          15 000  
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Sum administrative kostnader til fordeling      kr         42 344  

    Note 2 - Innsamlede midler og gaver til 
prosjekter     
I 2011 har Venner av Uganda fått bidrag fra Norad, medlemmer og bedrifter. Inntektsskapende 
aktiviteter er knyttet til loddsalg på sommerfest og medlemsmøter 

Prosjekt Beløp 

  + Offentlige tilskudd 400 000,00  

  VEDCO 400 000,00  

  + Generelle gaver 54 350,00  

  Ikke øremerket 54 350,00  

  + Innsamlede midler 64 450,00  

  Skolegruppa: Skole & skolehage 46 600,00  

  Sosiokulturell gruppe: Myggnett++ 4 300,00  

  Uganda Heritage Roots: Gatebarn 13 550,00  

  + Operasjonelle inntekter - inntektsskapende 31 239,00  

  Ikke øremerket 4 439,00  

  Uganda Heritage Roots: Gatebarn 26 800,00  

  Totalsum 550 039,00  

  

    Note 3 - Prosjektregnskap       
I 2011 har Venner av Uganda hatt fire prosjekter, hvorav VEDCO-prosjektet "kommersialisering 
av småskala jordbruk" har hatt offentlig tilskudd fra Norad 

    

Prosjekt Regnskap 2011   

VEDCO 
 

  

Inngående balanse 0,00    

Allokering fra VAU  80 000,00    

Årets aktiviteter 
 

  

+ Offentlige tilskudd 400 000,00    

- Gaver, tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av formål -424 017,27    

- Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet -76 667,82    

Totalt Årets aktiviteter -100 685,09    

Utgående balanse (formålskapital med restriksjoner) -20 685,09    

Skolegruppa: Skole & skolehage 
 

  

Inngående balanse 20 238,05  

  Årets aktiviteter 
   + Innsamlede midler 46 600,00  

  - Gaver, tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av formål -50 820,57  

  Totalt Årets aktiviteter -4 220,57  

  Utgående balanse (formålskapital med restriksjoner) 16 017,48  

  Sosiokulturell gruppe: Myggnett++ 
   Inngående balanse 12 515,00  

  Årets aktiviteter 
   + Innsamlede midler 4 300,00  

  Totalt Årets aktiviteter 4 300,00  

  Utgående balanse (formålskapital med restriksjoner) 16 815,00  

  Uganda Heritage Roots: Gatebarn 
   Inngående balanse 4 431,20  

  Årets aktiviteter 
   + Innsamlede midler 13 550,00  

  + Operasjonelle inntekter - inntektsskapende 26 800,00  
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- Gaver, tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av formål -39 115,12  

  Totalt Årets aktiviteter 1 234,88  

  Utgående balanse (formålskapital med restriksjoner) 5 666,08  

  

    Note 4 - Ansatte i foreningen       
Venner av Uganda har ikke hatt ansatte i regnskapsperioden og aktivitetene er basert på frivillig 
innsats. 
    

Note 5 - Ytelser til ledelsen       
Styret og ledelsen av foreningen mottar ikke ytelser, men er basert på frivillig innsats. Enkelte 
reiser for møtedeltakelse dekkes etter regning. 
Revisorhonorar er estimert til 15.000 

    Note 6 - Lån og sikkerhetsstillelser       
Det er ikke gitt lån eller sikkerhet fra foreningen. 

    Note 7 - Obligatorisk tjenestepensjon       
Foreningen er ikke pliktig til å ha tjenestepensjon da det ikke er fast eller deltidsansatte jf. Lov 
om obligatorisk tjenestepensjon. 
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VEDLEGG 2 

VENNER AV UGANDA - Budsjett 2012 
     

   

     
AKTIVITETSOPPSTILLING Merknad/note 

Regnskap  
2011 

Budsjett 
2012 

Differanse 

   
  

 ANSKAFFEDE MIDLER   612 298 270 400 -341 898 

1. Medlemsinntekter Medlemskontingent 61 750 60 000 -1 750 

2. Tilskudd 
 

400 000 50 000 -350 000 

2.1 Offentlige tilskudd Norad (VEDCO-prosjekt) 400 000 0 -400 000 

2.2 Andre tilskudd Fra private bedrifter 0 50 000 50 000 

3. Innsamlede midler, gaver m.v. 
 

118 800 140 000 21 200 

3.1 Innsamlede midler, øremerket 
 

64 450 60 000 -4 450 

3.1.1. Skolegruppa: Skole & skolehage 
 

46 600 50 000 3 400 

3.1.2. Sosiokulturell gruppe: Myggnett++ 
 

4 300 10 000 5 700 

3.1.3. Uganda Heritage Roots: Gatebarn 
 

13 550 15 000 1 450 

3.2 Generelle gaver 
 

54 350 80 000 25 650 

4. Opptjente inntekter fra operasjonelle aktiviteter 31 239 20 000 -11 239 

4.1 Operasjonelle inntekter - formålstjenlig 
 

0 0 0 

4.2 Operasjonelle inntekter - inntektsskapende 31 239 20 000 -11 239 

4.2.1. UHR DVD 50 DVDer x 300 kr 26 800 15 000 -11 800 

4.2.2. Kiosksalg på møter 
 

4 439 5 000 561 

5. Finans og investeringsinntekter 
Renteinntekter på 
bankkonti 509 400 -109 

6. Andre inntekter 
 

0 0 0 

   
  

 FORBRUKTE MIDLER   647 964 265 000 382 964 

1. Kostnader til anskaffelse av midler 
 

0 5 000 -5 000 

1.1 Kostnader til innsamling av midler Trykking av UHR DVD 0 5 000 -5 000 

1.2 Andre kostnader til anskaffelse av midler 
 

0 0 0 

2. Kostnader til organisasjonens formål 
 

590 621 210 000 380 621 

2.1 Gaver, tilskudd, bevilgninger til oppfyllelse av formål 513 953 120 000 393 953 

2.1.1 VEDCO 
 

424 017 0 424 017 

2.1.2 Skolegruppa: Skole & skolehage 
 

50 821 85 000 -34 179 

2.1.3 Sosiokulturell gruppe: Myggnett++ 
 

0 10 000 -10 000 

2.1.4 Uganda Heritage Roots: Gatebarn 
 

39 115 25 000 14 115 

2.2 Kostnader til aktiviteter som oppfyller formålet   76 668 90 000 -13 332 

2.2.1 Prosjektreiser for nytt prosjekt 
  

40 000 
 2.2.2 Nye prosjekter med støtte fra bedrifter 

  
50 000 

 3. Administrasjonsutgifter 
 

57 344 50 000 7 344 

4. Finanskostnader 
 

0   0 

   
  

 
AKTIVITETSRESULTAT   -35 667 5 400 -41 067 

 


