Judo for fred
- slåss for frihet
www.judoforfred.org

www.judo.no

Styrets beretning for 2012
Judo for freds (JFF) 8. Medlemsmøte
Oslo, 2.3.2013

1.

Styre og stell i JFF

1.1

Styret i JFF har siden medlemsmøtet i 2012 bestått av:
Leder:
Nestleder:
Økonomiansvarlig:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem/ web- ansvarlig
Varamedlem:
Varamedlem:

Marit Øvstedal
Ole Moland
Nils Petter Rundhaug
Geir Åstorp Reehorst
Henrik Jarholm
Marie Sørby Jensen
Alexander Bye
Lars Tandle Kyllingstad
Wellington Gjøslien Martins
Marius Ørborg

Marius Ørborg tok over for Henrik Jarholm som styremedlem, da han reiste på utveksling.
1.2

Styrekontakt i forbundsstyret: Ida Ruiken.

1.3

Prosjektkoordinatorer:
I Afghanistan:
Farhad Hazrati, Zaki Yaqubi
I Norge:
Ingen, oppgavene er fordelt på de i styret.
Shafiq Eqrar, en sentral prosjektkoordinator i Judo for fred, og trener for gatebarn i Kabul,
gikk bort 19. mai 2012.
2.
2.1
2.2

3.
3.1

Organisatorisk
JFF er en komité i NJF med ansvar for forbundets bistandsarbeid.
Medlemsmøte i JFF er høyeste beslutningsorgan, og arrangeres årlig i mars
måned.
JFF samarbeider med NIF, og utarbeider Norad søknader i samarbeid med NIF.
Søknadene gjelder både støtte til prosjekter i Afghanistan og oppstart av prosjekt i
Zambia.

Møteaktivitet og reiseaktivitet.
Styremøter
Det har blitt avholdt 9 ordinære styremøter siden medlemsmøtet i 2012.
3.2
Andre møter
3.2.1 Ole og Marie hadde møte med Sister Perpetua i Livingstone, Zambia. De holdt også
en trening med ca 40 jenter fra Kwenuha sentret.
3.2.2 Det har blitt avholdt flere arbeidsmøter der deler av styret har vært til stede.
3.2.3 Partnermøtet i India 12 – 17. april.
Fra JFF var representert ved leder, nestleder, økonomiansvarlig og styremedlemmene.
NJF sin representant var Ida Ruiken. Birgit Ryningen var med som ekstra
ressursperson. Fra Afghanistan kom det 7 personer, deriblant Zakria Assadi som er
leder av AJF.

4.
Aktivitet i Afghanistan
4.1
SCWN (Save the Children and Women in Need).
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.
4.2
Tahi Maskan Orphanage Judo Club.
Farhad Hazrati er en sentral person i denne judoklubben. Målgruppen er barn fra Tahi Maskan
Orphanage house. Prosjektets mål er å styrke barnas ressurser, og tilby et fredelig og trygt
miljø, gjennom blant annet å holde judotreninger.
4.3
Judokonkurranse i Bangladesh.
Fire barn reiste sammen med Farhad til Bangladesh, for å delta i en judokonkurranse i regi av
Judo for Peace. Flybillettene til barna ble sponset av Judo for fred.
4.4
”Jenteprosjekter” – Bidra til å gjøre det tryggere å komme seg på trening.
5.
5.1

Øvrig aktivitet
Julekortsalg
JFF solgte gi-en-gi-julekort i år også. Salget genererte en inntekt på 16.900,- som vil
gå uavkortet til drakter til barn i Afghanistan.

5.2

Solidaritetsprosjektet
Prosjektet har stått litt på stedet hvil på grunn av manglende ansvarsperson. På grunn
av diverse vanskeligheter står dette arbeidet fortsatt på stedet hvil. Vi håper å ta opp
dette arbeidet i 2013.

5.3

Støttemedlemmer
JFF har trofaste støttemedlemmer som bidrar økonomisk og sikrer prosjektet aktivitet
og kontinuitet. 9 ulike familier/enkeltpersoner bidrar med faste økonomiske gaver. Det
er ikke gjort noe for å rekruttere flere. Styrets beretning ble sendt ut til
støttemedlemmene i 2012.

5.4

Stand på NM i Larvik 25- 26. mars.
Judo for fred var tilstedet med egen stand og hadde innsamling av judodrakter. Vi fikk
totalt inn 51 judodrakter. Judodraktene i barnestørrelse ble tatt med til India og
overlevert der.

5.5

10 - års jubileum 2 -3 juni, Oslo.
Feiringen åpnet med en judotrening, deretter var det foredrag om JFF sin historie. På
programmet stod også foredrag med Kai Eide. Deretter var det duket for en bedre
middag og fest. Dagen etter var det et ressursmøte.

5.6

Foredrag IKU
Ole og Marie holdt foredrag om JFF sitt arbeid, for studenter som tar faget IKU (Idrett,
kultur og utviklingssamarbeid), ved Norges idrettshøgskole.

5.7

Judo for Peace seminar 16 – 18. juni.
Ole og Geir deltok på Judo for Peace seminar i Drammen.

6.
6.1

Offentlighet og sosiale medier
JFF har med varierende intervaller oppdatert egne hjemmesider, blogg på NJF sine
sider og Facebook- side.

7.

Norad
Norad er vår klart største finansielle bidragsyter. Vi fikk i 2012 totalt 600.000,- i støtte
fra Norad til prosjektet i Afghanistan og Zambia.

8.

Samarbeid med NIF
JFF sin Norad-søknad er f.o.m. 2012 innlemma i NIFs søknad til Norad. Søknaden
gjelder både støtte til prosjekter i Afghanistan og oppstart av prosjekter i Zambia.

