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1.
1.1

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

1.2

Styrekontakt i forbundsstyret er Lill Merete Tjeldvoll

1.3

Prosjektkoordinator
I Afghanistan:
Shafiq Eqrar
I Norge:
Ingen, oppgavene er fordelt på de i styret.

2. Organisatorisk
2.1
JFF er en komité i NJF med ansvar for forbudets bistandsarbeid.
2.2
Medlemsmøte i JFF er høyeste beslutningsorgan i JFF, og arrangeres årlig i mars.
måned.
2.3
Det har blitt utarbeidet instruks for arbeid med eksterne samarbeidspartnere.

3.
3.1

Møteaktivitet
Styremøter
Det har blitt avholdt ni styremøter i 2009.

3.2
Andre møter
3.2.1 Nils Petter og Per-Einar var i januar i Delhi for å etablere kontakt med det indiske
judoforbudet for å kunne samarbeide med de om et partnermøte med afghanerne.
3.2.2 Nils Petter og Birgit ble invitert til Burundi på et Judo for peace arrangement og deltok
på dette i oktober.
3.2.3 Per-Einar var til stede på forbundstinget 2009 som representant for JFF.
3.2.4 I november arrangerte vi oppdateringsseminar på hytta til familien til Per-Einar hvor
alle i styret med partnere var invitert. Marit og Lars hadde ikke anledning til å komme.
3.2.5 Per-Einar var i utviklingssamtale med generalsekretæren og FS-kontakt i november
3.2.6 Per-Einar var i møte med Norad ang søknad for 2010 i november.
3.2.7 Det har blitt avholdt fire arbeidsmøter der deler av styret har vært til stede.
3.2.8 Forskjellige personer fra styre har deltatt på ulike seminarer og kurs.

4.
4.1

Reiseaktivitet
På grunn av sikkerhetssituasjonen i Afghanistan har ingen norske reist til Afghanistan
i 2009 som en del av JFFs arbeid. Dette er i henhold til UDs reiseråd. For å lodde
aktiviteten i judo-norge ble det lagt ut en annonse på judo.no der JFF søkte etter
judoinstruktører som ønsker å dra til Afghanistan. Vi fikk god respons, og de som har
meldt sin interesse vil bli kontaktet når vi anser det for trygt og hensiktsmessig å
sende nedover noen instruktører. Det har blitt tatt kontakt med det norske forsvaret for

4.2
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får
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7.2

å undersøke muligheten til å sitte på med forsvarets fly til Mazar e Sharif hvor
sikkerhetssituasjonen ansees for å være bedre.
Burundi og India, se pkt. 2.2 Andre møter.

Aktivitet i Afghanistan
Anleggsaktivitet
Det er påbegynt bygging av en dojo i Mazar e Sharif som en del av JFFs sin plan om å
utvide aktiviteten til utenfor Kabul. Dojo forventes å blir ferdigstilt og tatt i bruk innen
mars 2010. Dojoen er finansiert med midler fra Norad.
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 utforfring 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 leie av en buss
i 6 måneder slik at jentene trygt kunne bli fraktet til og fra trening. Tiltaket vil tre i
kraft i løpet av mars 2010. Ved slutten av 2009 er det kun Lina Aini som har en ren
jenteklubb, mens det er fire jenter som trener sammen i en klubb hvor gutter og jenter
trener sammen. Sette er i Sakrias klubb ved Olympic i Kabul.
Syv personer er sentrale i JFFs arbeid i Afghanistan, disse er Shafiq Eqrar, Farhad
Hazrati, Atefa Hussaini, Lina Aini, Tafseer Shiaposh, Jawed Folad og Kambiz Naseer.
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
oppdateringer på status. Det er et mål å få mer diekte kommunikasjon med de andre
nevnte personene.

Kjip aktivitet
Kapital
JFF ble feilaktig omtalt i en reportasje om bistand i bladet Kapital i juni 2009.
Journalisten som skrev artikkelen fikk svært mangelfull informasjon fra
forbundskontoret noe som medførte at han skrev feilaktig om JFFs arbeid og praksis.
JFF har vært i kontakt med JFF og skrev leserbrev til Kapital for rette opp de feilaktige
påstandene i artikkelen.
Irish Open 2009, Judo for peace tournament
Irish open markedsførste seg som en judo for peace turnering ved å bruke JFF billed
og tekstmateriale. Alt dette uten å spørre om tillatelse. Det ble sendt to mailer til de
ansvarlige for turneringen for å klage på dette, men ingen av mailene til det irske
judoforbundet ble besvart.

Positiv aktivitet
Julekortsalg
JFF gjentok suksessen fra fjoråret og solgte Gi-en-gi-julekort. Salget genererte inntekt
på ca 12.000,- som vil gå til drakter til judobarn i Afghanistan.
Solidaritetsprosjektet
Prosjektet har stått litt på stedet hvil på grunn av manglende ansvarsperson. JFF har
beholdt sine fire solidaritetsklubber og har kontakt med en interessert som skal ha
ansvaret for å utvikle solidaritetsprosjektet videre. Dette arbeidet antas å starte i løpet
av mars 2010.

7.3

Støttemedlemmer.
JFF har trofaste støttemedlemmer som bidrar økonomisk og sikrer prosjektet aktivitet
og kontinuitet. 10 ulike familier/enkeltpersoner bidrar økonomisk. Det er ikke gjort
noe for å rekruttere flere. Det har ikke blitt sendt ut nyhetsbrev tim støttemedlemmene
i 2009, men alle mottok en oppmerksomhet ved juletider. Det er også sendt ut et
nyhetsbrev til støttemedlemmene.

8.

Norad
Norad er vår klart største finansielle bidragsyter. Vi fikk i 2009 totalt 800.000,- i støtte
fra Norad, 575.000,- til prosjektet i Afghanistan og 225.000,- til pilotprosjektet i
Burundi som var et samarbeidsprosjekt med Judo for peace. I søknaden for 2010 ble
det søkt om de samme beløpene. Årsrapport for 2008 ble levert og godkjent. Søknaden
for 2010 ble levert i tide for Afghanistan-prosjektet, mens søknaden for Burundiprosjektet ble levert flere uker etter fristen. Etter møte og e-postkorrespondanse med
Norad ble vi forsikret om at Burundi-søknaden skulle behandles på samme vilkår som
om den var sendt inn tidsnok. Pengene til Burundi-prosjektet finansierte sammen med
midler fra Judo for peace en konferanse med work-shop om menneskerettigheter for
representanter fra land i Great-Lake distriktet.

