
 
 
INVITASJON Årsmøte 2019 i Gatefolket,   
fredag 15. mars kl.18.00 Våk misjonshus, Karl Toveruds vei 3, 1591 Sperrebotn, Våler i Østfold 
 
Velkommen ved styrets leder Odd Borgestrand 
Åpningsord ved Tore Bjørnstad 
 
SAKLISTE ÅRSMØTE: 
01/2019  Årsmelding 2018 
02/2019 Regnskap 2018 
03/2019 Budsjett 2019 
04/2019 Valg 

Valg av styrerepresentanter for 2 år.   
Valg av valgkomitè 

  Valg av revisor 
05/2019 Utsendinger Partners Meeting 
06/2019 Innkommede forslag 
07/2019  Samtale om arbeidet 
 
01/2019 Årsmelding 2018  
Gatefolket har i 2018 hatt følgende sammensetning:  
Leder: Odd Borgestrand, Nestleder og fadderansvarlig: Inger O. Hovland, Sekretær: Hanne Bjørnstad, Kasserer: Lars 
Otto Hammer, Styremedlem og sponsoransvarlig: Mariann Mydland, styremedlem: Tore Bjørnstad. Varamedlem: 
Sidsel Bjørnstad. 
Gatefolkets revisor: Kjellaug Sælen, ECIT Ski AS.   
Det er avholdt årsmøte, og 5 styremøter. Styret har behandlet totalt 48 saker. 
 
2018 har vært et aktivt år, der utarbeidelse av nytt kontaktarkiv og kvalitetssikring av fadderordningen har tatt mye 
tid. Vi fikk også besøk av tre av våre etiopiske ledere i 2018. Ved inngangen til 2018 tok vi ansvar for 526 fadderbarn i 
Etiopia. Inflasjonen i Etiopia er høy, og derfor vedtok styret å øke årsavgiften fra 1.100 til 1.300 kroner pr barn fra 
2018. 
Styret vedtok å sende Odd Borgestrand, Inger O. Hovland og Sidsel Bjørnstad til Etiopia i ei uke for å møte flest mulig 
av våre skolebarn, oppdatere informasjon og ta nye bilder. Dette ble et tidkrevende, men viktig arbeid for oss. Vi 
sikret oss god oversikt i fadderprogrammet.  
Pr. 1. desember hadde vi 543 barn i vårt fadderprogram. Vi møtte 526 av disse barna i oktober. Det var glade, høflige 
og tilsynelatende normalt friske barn og unge vi fikk hilse på, og mange kunne vi kommunisere med på engelsk. Med 
de minste var ikke dette mulig, men kroppsspråk trenger ingen tolk.   
17 barn var det dessverre ikke mulig å komme i kontakt med, hverken under vårt besøk eller seinere.  Mulig årsak er 
at de har flyttet til landsbygda, hovedsakelig på grunn av svært høy husleie i byen. Andre kan ha måttet slutte for å 
hjelpe familien med å skaffe inntekter (les: å tigge). Det smerter oss alle, og aller mest de som jobber blant disse 
fattige familiene.  Disse 17 barna regnes nå dessverre som ute av programmet. Noen av våre faddere fikk derfor 
tilbud om nye fadderbarn med nye bilder og plakater.  Det er viktig for oss at faddere skal kunne stole på at de barna 
de betaler for, er i programmet. Det var nettopp derfor vi har la ned så mye arbeid i dette høsten 2018. 
Sammen med en ny oppdatert plakat sendte barn og unge også med hilsninger i form av brev eller tegninger som vi 
sendte ut til alle faddere sammen med desemberutgaven av Gateposten. Under vårt opphold fikk vi 66 nye barn inn i 
vårt program. Disse er for det meste førskolebarn i den svært fattige bydelen Entoto.   
 
Arrangementer 
Gatefolket har vært invitert til informasjonsmøter ulike steder på Østlandet også i 2018. Tore Bjørnstad og Odd 
Borgestrand har formidlet informasjon på ulike møter. 
Arrangementet «Jentene på Kyststien» ble også i 2018 en stor suksess. Deltakerne bidro i år med 40.000 kroner til 
prosjektet vårt. Gatefolket stilte med totalt 14 frivillige som gikk rundt på Anvik gård og solgte kaffe, vafler og 
effekter. Jentene på Kyststien er også sponsor for 15 fadderbarn i tillegg til at de skaffer oss gode inntekter gjennom 
sitt arrangement.  
 



Gatefolket deltok for andre gang med egen stand under Skjærgårdssang i Langesund og det var en positiv 
opplevelse. Her fikk vi mange nye kontakter og 23 fadderbarn fikk nye faddere. Tre av styrets medlemmer deltok 
denne helga i tillegg til tre frivillige. 
 
Den planlagte gruppereisa til Etiopia i oktober ble utsatt, delvis på grunn av uroligheter i Etiopia, og fordi Fornebu 
Gjenbruk, som hadde bestilt et opplegg, valgte å utsette turen.  
Gatefolket sendte i år ingen representanter til Partners Meeting i Tyskland, men valgte heller å bruke ressurser på 
besøk fra Etiopia. 
I perioden 12.-17.november fikk vi besøk av hovedlederen Gizachew Ayka, fadderansvarlig Befrdu Meseret og 
administrativ leder Sewit Ketema. De deltok på flere arrangementer i Trøndelag, på Toten, i Østfold og på Fornebu, 
her med både menighetsbesøk og i gjenbruksbutikken. Rapportene forteller at våre gjester la igjen både inspirasjon 
og velsignelse på stedene de besøkte.  
Tore og Sidsel Bjørnstad deltok på en musikalsk festkveld da Finsland Gaither-Music Club inviterte til konsert onsdag 
28.november, en konsert med sterkt fokus på gatebarn-prosjektet vårt i Etiopia. 
President i klubben, Kolbjørn Hærås, tok selv initiativ til å støtte vårt prosjekt gjennom denne konserten, som ble 
arrangert i samarbeid med stiftelsen Skjærgårdsgospel. Etter konserten kom det inn 48.000 kroner, øremerket ny 
systue i Addis Abeba. 
 
Arbeidet i Etiopia 
Vi er med i et viktig arbeid. Win Souls for God/ Bright Star har totalt 85 ansatte i sitt omfattende arbeid blant barn og 
unge som virkelig får hjelp til å takle sin hverdag. Gatefolket har hovedfokus på skolearbeid gjennom 
fadderordningen.  Prosjektet driver to private skoler fra barnehage til 4.klasse, og elevene fortsetter deretter i 
offentlig skole. Totalt har vi 1.100 elever i vårt prosjekt, fra barnehage til universitet. Vi er dessuten en betydelig 
bidragsyter til et kontaktsenter i sentrum av Addis Abeba. Dette senteret er porten inn til hele prosjektet. I 
tilknytning til kontaktsenteret er det også et eget hjem for gutter som vi støtter med driftsmidler. Vi gir også bidrag 
til evangeliseringsarbeidet ute på gatene i Etiopias hovedstad. Et hjem for tidligere gatebarn i regionhovedstaden 
Awasa i Sør-Etiopia får også økonomisk støtte fra Gatefolket. Vi bidrar også til underhold av to tidligere vedjenter og 
nytt fra høsten 2018 er støtte til en ekstremt fattig familie som ikke kunne sendt sine barn på skole uten vår hjelp. Vi 
har også bidratt med midler til hjemmet for tidligere prostituerte jenter ved Deborah senter. 
 
Nødhjelp 
Høsten 2018 brøt det ut voldshandlinger mot minoritetsgrupper i Etiopia, og mange flyktet til hovedstaden i frykt for 
sine liv. Tusenvis av mennesker ble husløse, og WSG/Bright Star stilte sin klinikk til disposisjon slik at mennesker 
kunne få tak over hodet og en madrass å sove på.  Det ble også ytet medisinsk hjelp til de drøyt 300 som ble 
innlosjert ved klinikken. Gatefolkets styre vedtok en ekstrabevilgning på 100.000 kroner i forbindelse med denne 
situasjonen. Vårt prosjekt tok ansvar for totalt 306 personer, hvor 166 barn under syv år, inkludert 15 spedbarn. 
Videre var det 140 unge mødre som ble midlertidig innlosjert ved prosjektets klinikk i bydel Entoto. Totalt 12.000 
personer ble tatt hånd om i ulike deler av byen som følge av volden mot minoritetsgrupper. 
 
Vi holder fortsatt kontakt med våre støttespillere gjennom to utgaver av Gateposten, Facebook og nettsiden 
gatefolket.no.   I 2018 opprettet vi også en mal for nyhetsbrev, der alle som er registrert med epostadresse kan få 
informasjon om arbeidet.  
Det er grunn til å takke de mange hundre støttespillerne vi har med oss rundt om i landet, men også en stor takk til 
de som står i det daglige arbeidet i Etiopia.  
Forslag til vedtak: Årsmelding godkjennes. 
 
02/2019 Regnskap 2018 
Regnskapet viser et driftsresultat på 358.000- kroner inklusive finansinntekter.   
Det positive resultater setter oss i stand til å være en troverdig og solid partner for gatebarnprosjektet i et lengre 
perspektiv. Dette kan vi takke våre trofaste givere for.  
Regnskapet er revidert og godkjent av vår revisor Kjellaug Sælen. Komplett regnskap og revisjonsberetning vil bli 
presentert under årsmøtet.   
Forslag til vedtak: Regnskap for 2018 godkjennes 
 
03/2019 Budsjett 2019 
Også i 2018 legger vi inn administrasjonskostnader på 13 prosent i de tre prosjektene som vi støtter. Det gjelder 
Kontaktsenter, Evangeliseringsarbeidet og Fadderbarnordningen.  Styret har tidligere behandlet budsjettet for 2019.  



Budsjettet vil i sin helhet bli presentert under årsmøtet. 
Forslag til vedtak: Budsjettet for 2019 vedtas. 
 
04/2019 Valg  
Valg av styrerepresentant for 2 år.   
Styrerepresentantene Odd Borgestrand, Hanne Bjørnstad og Mariann Mydland står på valg. Varamedlem Sidsel 
Bjørnstad står også på valg.  
Gjenværende styremedlemmer for 2019 er Inger O. Hovland, Tore Bjørnstad og Lars Otto Hammer. 
Ingen av styremedlemmene har signalisert at de ønsker å gå ut av styret. Det åpnes for at styret kan utvides med 
ytterligere ett varamedlem. 
 
Forslag til vedtak: Årsmøtet velger følgende styremedlemmer for 2 år: 
Årsmøtet velger følgende varamedlemmer for ett år:    
Styret konstituerer seg i styremøte etter årsmøtet. 
 
Valg av valgkomite: 
Forslag til vedtak: Styret fungerer som valgkomite for 2020 

 
Valg av revisor: 
Forslag til vedtak: Kjellaug Sælen gjenvelges som revisor. 
 
05/2019 Partners meeting 2019  
Partners Meeting, vårt årlige treff med andre partnere i prosjektet, skal etter planen avholdes på Sauevika Leirsted 
på Hvaler, 27.-29. september. Det betyr at Gatefolket blir vertskap i 2019. Vi har en tradisjon for å velge to 
utsendinger til dette årsmøtet. 
Forslag til vedtak: Gatefolket stiller med styreleder og fadderansvarlig som sine delegater til Partners Meeting. 
Øvrige styremedlemmer og varamedlemmer deltar som vertskap og observatører. 
 
06/2019: Innkommede forslag 
Foreningens medlemmer har anledning til å melde inn forslag til styret senest 1 uke før årsmøtet. For 2019 betyr 
dette fredag 8.mars. Forslag sendes til Gatefolket, Gullfunnet 13, 1570 Dilling eller elektronisk til post@gatefolket.no  
 
07/2019 Samtale om arbeidet. 
Styret oppfordrer årsmøtet til å komme med sine betraktninger, innspill og anbefalinger for veien videre i dette 
prosjektet. 
 

mailto:post@gatefolket.no

