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1.

Styre og stell i JFF

1.1

Styret i JFF har siden medlemsmøtet i 2009 bestått av:
Leder:
Per-Einar Torbergsen
Nestleder:
Marit Øvstedal
Økonomiansvarlig:
Nils Petter Rundhaug
Sekretær:
Anders Levoll
Styremedlem:
Birgit Ryningen
Web-ansvarlig/ Varamedlem:
Lars Kyllingstad

1.2

Styrekontakt i forbundsstyret fram til 31.03.2010: Lill Merethe Tjeldvoll
Nåværende styrekontakt i forbundsstyret: Frøydis Øren

1.3

Prosjektkoordinatorer
I Afghanistan:
Shafiq Eqrar
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.
Det er utarbeidet en instruks for arbeid med eksterne samarbeidspartnere. Det er
besluttet at JFFs kontakt med JFP skal skje gjennom forbundet, ref. pkt. 3.2.3.
JFP kom med forslag til NJF om at JFF skulle opptre som kompetanseorganisasjon
under JFP. Etter vurdering ble det besluttet at JFF ikke skulle anbefale dette for FS.
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Møteaktivitet
Styremøter
Det ble avholdt 7 ordinære styremøter i 2010.
Andre møter
Møte med NIF (Tove Paule og B.O. Evju) 4. januar angående fremtidig samarbeid.
JFF rep. Per-Einar og Birgit. Sted; Oslo.
Møte med Norad 20. januar angående fremtidig samarbeid med NIF og felles søknad.
JFF rep. Birgit. Presidenten i NJF var også tilstede. Sted; Oslo.
Møte med forbundsstyret 26. januar angående JFFs forhold til JFP. JFF rep. Per-Einar.
Sted; Oslo.
Partnermøte i India siste uka i februar (se pkt 4.2).
Møte med Ole Moland 20. mai ang. utvidelse av JFF til Zambia. Sted; Oslo.
Det har blitt avholdt flere arbeidsmøter der deler av styret har vært til stede.

Reiseaktivitet
På grunn av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har ingen norske reist til Afghanistan
i 2010 som en del av JFFs arbeid. Dette er i henhold til UDs reiseråd.
Partnermøte ble avholdt i Jaipur, India samtidig som IJFs Judo for peace tournament. I
alt 7 deltakere fra Afghansitan (se pkt 5.4) deltok og 6 fra Norge (Per-Einar, Marit,
Nils Petter, Anders, Lill-Merethe og Stig Atle Frey). Per-Einar (3.plass) og Nils Petter
(med stor innsats, vilje og offentlig eksponering) deltok
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Aktivitet i Afghanistan
Anleggsaktivitet
Dojoen som ble påbegynt i 2009 i Mazar-e-Sharif, ble ferdigstilt og tatt i bruk våren
2010. JFF har dermed oppnådd målet om å utvide aktiviteten utenfor Kabul. I
desember 2010 ble det besluttet å finansiere ytterligere én dojo i Kabul og midler ble
overført – dojoen blir plassert ved Kabul olympic stadium. Dojoene er finansiert med
midler fra Norad.
Matteinnkjøp
Det ble bevilget midler til innkjøp av matter til fordeling mellom flere dojoer. Det tok
nesten et år før mattene var på plass pga problemer med pengeoverføring og transport
av mattene fra Iran til Afghanistan. Shafiq hentet mattene og fraktet dem på busstaket
fra grensa til Iran til Kabul.
Øvrig aktivitet
Judoaktiviteten i Afghanistan går som normalt med treninger for barn ved Aschiana
sentrene 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. I
desember 2009 ble det på et styremøte besluttet at JFF skulle finansiere transport
i 6 måneder slik at jentene trygt kunne bli fraktet til og fra trening. Tiltaket tredde i
kraft i mars 2010. Denne ordningen førte til konflikt og uoverenstemmelser fordi
transportpengene ble sett på som lønn til jentene, hvilket ble ansett som urettferdig.
Etter endt prøveperiode har vi forstått det slik at det, på tross av konflikter, totalt sett
var et positivt tiltak. Vi vil vurdere å videreføre ordningen i modifisert utgave etter
partnermøtet i mars 2011.
Sentrale personer
Antall sentrale personer i JFFs arbeid i Afghanistan har blitt noe redusert i løpet av det
siste året. Sju personer deltok på partnermøtet i februar: Shafiq Eqrar, Farhad Hazrati,
Atefa Hussaini, Lina Aini, Tafseer Shiaposh, Jawed Folad og Kambiz Naseer. Men i
etterkant har det vært noe frafall. Tafseer studerer i India, Atefa har flyttet til Iran med
familien, Kambiz har flyttet til Canada og Jawed sluttet pga interne uenigheter ifm
JFFs intensjoner. Mesteparten av kommunikasjonen mellom JFF i Norge og
Afghanistan går gjennom Shafiq og man har kontakt flere ganger ukentlig hvor man
diskuterer videre planer og får oppdateringer på status. Det er et mål å få mer direkte
kommunikasjon med de andre som fremdeles vil være del av JFF. Kontakten med
Farhad og Lina har vært økende og det er et ønske å bedre denne ytterligere.

Øvrig aktivitet
Julekortsalg
JFF gjentok suksessen fra tidligere år og solgte Gi-en-gi-julekort. Salget genererte en
inntekt på 16.750,- som vil gå uavkortet til drakter til barn i Afghanistan.
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 2011 ifm ny rekruttering til styret.
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 16.600 kr. Det er ikke gjort noe for å rekruttere flere. Det har
ikke blitt sendt ut nyhetsbrev til støttemedlemmene i 2010.
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Offentlighet og sosiale medier
JFF web-TV ble opprettet og flere filmer er lagt ut på http://judoforfred.com/. Omtrent
4000 NOK har blitt overført til JFF som en del av dette.
De nye hjemmesidene til JFF ble publisert.
En Facebookside ble opprettet for JFF, og har per 12. mars 2011 215 tilhengere.
JFF har fått egen blogg på NJFs sider. Denne er operative fra tidlig i 2011.

8.

Norad
Norad er vår klart største finansielle bidragsyter. Vi fikk i 2010 totalt 525.000,- i støtte
fra Norad til prosjektet i Afghanistan. Søknaden om penger til Burundi ble avslått. JFF
har fått ny kontaktperson i Norad: Arve Nordheim

9.

Samarbeid med NIF
Fra og med 2011 vil NJFs søknad om støtte fra Norad innlemmes i søknaden til NIF.
Vi har allerede i 2010 hatt kontakt med ansvarlige Diane Huffman og Bjørn Omar
Evju.

