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Virksomhetens art og beliggenhet  

  
Stiftelsen IMPACT Norway er lokalisert i Oslo og er en støtteorganisasjon for det 
internasjonale IMPACT arbeidet med følgende hovedoppgaver:  
  
‘IMPACT Norway skal aktivt støtte og mobilisere ressurser til forskjellige prosjekter og 
aktiviteter rundt om i verden. Målet er å forebygge og hindre funksjonshemming der dette er 
mulig. Arbeidet skjer i samarbeid med egnede organisasjoner, og bringer sammen både 
finansielle eller menneskelige ressurser’  
  

Aktivitet 2020 

  
I 2020 ble det gjennomført et generasjonsskifte for IMPACT Norway og hovedfokuset har 
ligget på interne aktiviteter og fornyelse av bistandsstrategi,  fundraisingstrategi og 
fokusområder fremover. Arbeidet med generasjonsskiftet har blitt prioritert for å sikre 
finansiell bærekraftighet for organisasjonen og langvarige prosjektsamarbeid.   
Koronapandemien har preget hele verden og våre primære partnerorganisasjoner 
i Bangladesh, India og Kambodsja har alle vært hardt rammet. Vi har sett en enorm stå-
på vilje og evne til rask omstilling hos partnere som har klart å opprettholde 
et medisinsk tilbud og hjelpe de som trenger det aller mest. I tillegg til fokus på ordinære 
aktiviteter har prosjektene gjort sitt ytterste for befolkningen som har blitt rammet 
av pandemien, gjennom blant annet utdelinger av matrasjoner og smittevernsutstyr.  
  

  
Endringer i styresammensetning og administrasjon  

 
Første fase i generasjonsskiftet i IMPACT Norway ble gjennomført i Juni 2020. Samtlige 
styremedlemmer fristilte sine plasser og det ble valgt et nytt styre på 8 personer hvorav 2 
medlemmer var fra det gamle styret. IMPACT Norways tidligere markedssjef og 
programansvarlig Kristin H. Oishi ble valgt til styreleder for 1 år for å sikre kontinuitet. Det 
nye styret består av:  
  
Styreleder: Kristin H. Oishi  
Styremedlem: Peter Daae  
Styremedlem: Finn Arctander  
Styremedlem: Maria Loen  
Styremedlem: Tine Venås Kjeldsen  
Styremedlem: Marie Tørvold  
Styremedlem: Thomas H. Hansen  
Styremedlem: Sumeet Singh Patpatia  
  
  
IMPACT Norways grunnlegger og daglig leder i 25 år, Peter Daae, trådte ut av sin stilling og 
over i styret. Ida Schage Donovan ble ansatt som ny daglig leder fra 1. August 2020  i en 50 
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% stilling. Stillingsprosenten ble planlagt å økes til 80% 1. Januar 2021. Siste fase av 
generasjonsskiftet planlegges gjennomført i Juni 2021.   
  
IMPACT Norways kontorvirksomhet ble flyttet fra Meltzers Gt. 4 til Schage Family Office 
i Drammensveien 145. Bruken av disse kontorlokalene er donert av vår langvarige 
støttespiller Sollerud Holding.  

  
Prosjekter og finansiering 

  
Generasjonsskiftet og organisasjonsutvikling har vært hovedfokus i 2020, men 
det har allikevel blitt samlet inn noen midler til prosjektene. 
 
Det ble donert til sammen NOK 610 000 til IMPACT Norway i 2020. Av disse var NOK 350 000 
gitt som bedriftsstøtte, mens øvrige NOK 260 000 var øremerket konkrete prosjekter. I 
tillegg ble det mottatt NOK 13 000 i momskompensasjon. Totalt vedtok IMPACT Norway i 
2020 NOK 106 000 i direkte utdelinger til prosjektene, og NOK 220 000 ble brukt til 
prosjektutvikling og oppfølging i Norge. Dette utgjør henholdsvis 32,5 % og 67,5 % av 
prosjektkostnader brukt til formålet i 2020. Formålsprosenten var på 67,1 % 

Totale administrasjonsutgifter var ca. NOK 85 000 eller 17,6% av forbrukte midler. 
Innsamlingsprosenten var 87,8 % 

Aktivitetsresultat for 2020 ble NOK 137.796. ‘Formålskapital med restriksjoner’ er på 
henholdsvis NOK 44.308 (eksternt) og NOK 74.486 (internt). Ved årets slutt var 
Formålskapitalen totalt NOK 338.091 (92% av totalkapitalen) 

Det arbeides med en sponsormodell rettet mot bedrifter og private donorer som vil lanseres 
i 2021 sammen med nye websider og logo.  
  
IMPACT Foundation India 
Lifeline Express bruker togskinnene for å bringe sykehuset og livsviktig legehjelp til 
mennesker i avsidesliggende områder. I 2020 ble det gitt støtte til smittevernutstyr i første 
bølge av pandemien. Det har også blitt opprettet et nærere samarbeid med IMPACT India 
og det planlegges et mer aktivt samarbeid i tiden fremover  
  
The Lake Clinic i Kambodsja  
Med 5 flytende klinikker og en hurtiggående ambulansebåt gir The Lake Clinic helsehjelp til 
menneskene i flytende landsbyer på Tonlé Sap-innsjøen. Det ble gitt støtte til generell drift 
og vedlikehold av de flytende klinikkene. I tillegg ble det i desember 2020 samlet inn penger 
til drift av Mother’s Club prosjektene i 2021.  
 
IMPACT Foundation Bangladesh   
Sykehusbåten Jibon Tari bruker elvene for å bringe sykehuset frem til de som trenger det 
mest. I tillegg til direkte støtte til enkeltoperasjoner ombord på båten, ble det gitt støtte 
til Covid-relaterte aktiviteter på land i Meherpur og Chuadanga-distriktet. 
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Økt synlighet  
 

IMPACT Norway har alltid vært en liten stiftelse i Norge, men liten administrasjon og stor 
grad av frivillighet. Det har derfor vært ansett som viktig å øke synligheten for å kunne nå ut 
til flere med kunnskap og kjennskap om IMPACTs viktige arbeid internasjonalt.   
  
IMPACT fortsatte arbeidet med aktiv deltakelse i relevante fora, og øke synligheten i sosiale 
medier for å bruke dette til å mobilisere ressurser til prosjektene. Som et ledd i 
generasjonsskiftet vedtok styret i oktober 2020 at IMPACTs visuelle profil og websider skulle 
oppgraderes. Oppstart vil være i 2021.  

  
 

Helsefremmende aktiviteter i en tid man ikke kan møtes fysisk 
  

IMPACT Norway har som alle andre merket Covid-19 pandemien på kroppen. I en tid hvor 
alle har måttet holde seg hjemme har behovet for helsefremmende aktiviteter vært stort, 
men tilbudet lite. Siden IMPACT frem til nå har vært en organisasjon med fokus 
på aktiviteter utenfor landets grenser, ble dette ansett som riktig tidspunkt å sette opp 
et helsefremmende tilbud for befolkningen i Norge, som samtidig kunne generere inntekt 
til de internasjonale prosjektene.  
  
Derfor ble «Yoga with IMPACT» lansert – et lavterskelyogatilbud for å forebygge 
livsstilplager, ensomhet og mentale helseproblemer. Yogatimene var tilgjengelige på Zoom 
og i friluft, og tilgjengelig for passer for alle uansett alder og fysisk form. Deltakelse var 
gratis, med mulighet til å gi en valgfri donasjon til IMPACT Norways prosjekter. 
Tilbudet var populært og et flott avbrekk for mange i en intens koronahverdag. I Desember 
2020 tok yogastudioet Sanga Yoga dette et skritt videre og lanserte den digitale 
adventskalenderen «Sanga for IMPACT» til inntekt for Mothers Club- prosjektet på The 
Lake Clinic i Kambodsja.  Til sammen genererte disse dugnadene nesten 30.000 NOK til TLC 
og hadde yogalærere og deltakere fra hele verden.   
  

Fortsatt drift  
 

Stiftelsens utgifter avpasses nøye i samsvar med faktiske inntekter og gavebidrag. Med den 
positive utviklingen av arbeidet med generasjonsskiftet er forutsetningen for fortsatt drift 
tilstede og årsregnskapet for 2020 er satt opp basert på dette. Administrasjonen vil i 2020 
jobbe videre med generasjonsskiftet og sikre økonomisk bærekraft for organisasjonen og 
langsiktige samarbeid med prosjektland.  
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