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1.

Styre og stell i JFF

1.1

Styret i JFF har siden medlemsmøtet i 2011 bestått av:
Leder:
Marit Øvstedal
Nestleder:
Per-Einar Torbergsen
Økonomiansvarlig:
Nils Petter Rundhaug
Sekretær:
Henrik Jarholm
Styremedlem:
Birgit Ryningen
Styremedlem:
Ole Moland
Styremedlem:
Anders Levoll
Web-ansvarlig/ Varamedlem:
Lars Kyllingstad
Varamedlem:
Wellington Gjøslien Martins

1.2

Styrekontakt i forbundsstyret: Ida Ruiken

1.3

Prosjektkoordinatorer:
I Afghanistan:
Shafiq Eqrar, Farhad Hazrati (i mindre grad)
I Norge:
Ingen, oppgavene er fordelt på de i styret.

2.
2.1
2.2

Organisatorisk
JFF er en komité i NJF med ansvar for forbundets bistandsarbeid.
Medlemsmøte i JFF er høyeste beslutningsorgan i JFF, og arrangeres årlig i mars
måned.
Etter ønske fra Norad skal all bistand til idrettsprosjekter samles i én søknad gjennom
NIF. JFF har innledet samarbeid med NIF og utabeidet årets Noradsøknad i samarbeid
med NIF.

2.3

3.
3.1

Møteaktivitet
Styremøter
Det har blitt avholdt 7 ordinære styremøter siden medlemsmøtet i 2011.

3.2
Andre møter
3.2.1 Møte med NIF, det Zambiske judoforbund og andre mulige samarbeidspartnere for
judoprosjekt for barn og ungdom i Zambia i april 2011. Deltakere fra JFF var Ole
Moland, Birgit Ryningen og Anders Levoll.
3.2.2 Det har blitt avholdt flere arbeidsmøter der deler av styret har vært til stede.

4.
4.1

Reiseaktivitet
På grunn av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har ingen norske reist til Afghanistan
i 2011 som en del av JFFs arbeid. Dette er i henhold til UDs reiseråd.

4.2

Det ble avholdt introduksjonsmøter i Zambia i april 2011 angående oppstart av JFF
prosjekter der. Deltakere fra JFF var Ole Moland, Birgit Ryningen og Anders Levoll

5.

Aktivitet i Afghanistan

5.1

Anleggsaktivitet

5.1.1 Dojoen som ble besluttet bygd ved Kabul olympic stadium ble ferdigstilt høsten 2011.
Dojoen er finansiert med midler fra Norad, årets bevilgning var ca. 65 000 NOK.
5.1.2 Taket på dojoen til barnehjemmet Roosotoaan ble reparert med midler fra Norad; ca.
18 000 NOK
5.1.3 Dojoen på Aschiana i Kabul ble flyttet til ny Aschianalokasjon med midler fra Norad;
ca. 5 000 NOK
5.2

SCWN
Det ble bevilget 37 000 USD (208 000 NOK) til oppstart av SCWN (Save the Children
and Women in Need) våren 2011. SCWN sørger for å gi trengende barn (som ikke
foreldrene har mulighet til å la gå på vanlig skole) fysisk aktivitet sammen med andre
barn, skoleundervisning samt et måltid etter trening. I tillegg gir SCWN fattige
kvinner kurs i forskjellig håndverk med målsetning om å gi dem en måte å tjene
penger på.

5.3

Matte- og draktinnkjøp
Det ble bevilget midler til innkjøp av matter og drakter til fordeling mellom flere
dojoer i Kabul og Mazar-e-Sharif, hovedsakelig til Aschianasentrene, SCWNprosjektet og barnehjemsklubben drevet av Farhad. Totalt har dette utgjort ca. 49 000
NOK.

5.4

Øvrig aktivitet
Judoaktiviteten i Afghanistan går som normalt med treninger for barn ved Aschiana
sentrene, SCWN og rundt omkring på diverse skoler og barnehjem i tillegg til
klubbene. Det som er en stor utfordring er å bidra til å bedre forholdene for jentene til
å drive judo.

5.5

Sentrale personer
JFF’s mest sentrale kontakt punkt i Afghanistan er fremdeles Shafiq Eqrar –
mesteparten av kommunikasjonen og koordineringen skjer gjennom han. Farhad
Hazrati er også fremdeles en viktig kontakt i driften av barnehjemsklubbene og i
forbindelse med driften av dojoen på Kabul olympic stadium. Farhad er også et viktig
kontaktledd opp mot det afghanske judoforbundet. Ellers er det noe direkte kontakt
også med Lina Ghani, men stort sett går denne kommunikasjonen via Shafiq.
Etter partnermøtet i Delhi 2011 meldte det seg også en ny aktør, Mahmood Shah
Mushkel, med tilsynelatende gode diplomatiske evner og meget god formidlingsevne
på engelsk. Mahmood Shah tilhører løselig kretsen rundt Zakria Assdy og ser ut til å
ha en del innflytelse der – han kan bli en viktig kontakt for JFF. Dels som et resultat av
at de ulike afghanske aktørene gjerne ville ha mer innsyn i JFF’s aktiviteter ble det
videre etablert en e-postliste (information@judoforfred.org) bestående av de sentrale
involverte aktører i JFF i Norge og Afghanistan – intensjonen er at informasjon enkelt
skal kunne distribueres samt at det skal sikres mer innsyn i de prosesser som foregår
med tanke på å unngå for eksempel beskyldninger om korrupsjon.
Det er et mål å opprettholde og bedre kontakten i forhold til slik den er i dag.

6.
6.1

Øvrig aktivitet
Julekortsalg
JFF gjentok suksessen fra tidligere år og solgte Gi-en-gi-julekort. Salget genererte en
inntekt på 18.587,- som vil gå uavkortet til drakter til barn i Afghanistan.

6.2

Solidaritetsprosjektet
Prosjektet har stått litt på stedet hvil på grunn av manglende ansvarsperson. JFF har
beholdt sine fire solidaritetsklubber, og Stig Atle Frey skulle ha ansvaret for å utvikle
solidaritetsprosjektet videre. På grunn av diverse vanskeligheter har dette arbeidet stått
på stedet hvil. Vi håper å ta opp dette arbeidet i 2012 ifm at Stig Atle har meldt om ny
giv for å gå løs på dette prosjektet.

6.3

Støttemedlemmer
JFF har trofaste støttemedlemmer som bidrar økonomisk og sikrer prosjektet aktivitet
og kontinuitet. 9 ulike familier/enkeltpersoner bidrar med faste økonomiske gaver. I
2010 fikk vi tilsammen 16.700 kr. Det er ikke gjort noe for å rekruttere flere. Styrets
beretning ble sendt ut til støttemedlemmene i 2011.

7.
7.1

Offentlighet og sosiale medier
JFF har med varierende intervaller oppdatert egne hjemmesider, blogg på NJFs sider
og Facebookside.

8.

Norad
Norad er vår klart største finansielle bidragsyter. Vi fikk i 2011 totalt 525.000,- i støtte
fra Norad til prosjektet i Afghanistan samt utvikling av prosjekter i andre områder. Det
vises til godkjent revidert regnskap for 2011 for detaljer.

9.

Samarbeid med NIF
JFFs Noradsøknad er f.o.m. 2012 innlemmet i NIFs søknad til Norad. Søknaden
gjelder både støtte til prosjekter i Afghanistan og oppstart av prosjekter i Zambia.

