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Styrets beretning for 2017.

Oppsummering - historikk
Karanba Norge ble stiftet 08.10.2007 og har siden starten vært tilsluttet som støtteorganisasjon til Karanba i Rio de
Janeiro - KAF (Karanba Associacåo Filantropica). Karanba Norge er registrert i følgende Brønnøysund-registre:
Enhetsregisteret (pr. 06.11.2007), Foretaksregisteret (pr. 20.10.2008) samt Frivillighetsregisteret (pr. 10.09.2012)
Karanba Norge er også registrert i Innsamlingsregisteret (pr. 17.09.2012). Siden da har revisor vært engasjert til
årlig kontroll av regnskapene, for å ivareta kriteriene til innsamling av penger for vår type formål.

Formålet med Karanba Norge er pr. 2017: « ...å yte bistand, informere og skape tilslutning til Karanbas arbeid i
Brasil. Dette inkluderer å samle inn penger og å etablere relasjoner mellom mennesker i Skandinavia og Brasll.» En
helt sentral aktivitet i forlengelsen av dette, er å få et fotballag (gutter eller jenter) fra Karanba i Rio de Janeiro som
årlige deltakere på Norway Cup i Oslo. For å tydeliggjøre dette, foreslår styret nå endring av formålet i vedtektene.

I 2013 ble Karanba AS opprettet, primært for å optimalisere markedsføring og resultater i forhold til bedrifter.
Karanba Norge var eneaksjonær. Siden målsettingen ikke ble oppnådd, ble Karanba AS avviklet i 1. kvartal i 2017.
Karanba Norge ble da igjen innmeldt i merverdi registeret.
Karanba AS var ansvarlig for betaling av lønn til leder for Karanba i Rio. Etter nedleggelsen overtok Karanba Norge
videreføring av denne forpliktelsen. Som følge manglende innlevert årsregnskap for 2015, ble Karanba AS i 2017
ilagt en bot (kr. 53.588,-) av Statens Innkrevingssentral. Boten ble betalt av Karanba Norge.

Inntektskilder
Karanbas aktiviteter og drift i Rio de Janeiro er helt avhengig av inntektene vi mottar gjennom årlig medlemsavgift,
abonnements-/fadderordninger og engangsbidrag. Flere av de større bidragsyterne til Karanba er bedrifter som
opererer innenfor områder som er meget påvirket av konkurranse og endringer i samfunnene. Karanbas inntekter
har derfor endret seg gjennom årene, noe som også har påvirket Karanbas aktivitetsområder og omfang. 2017 er et
år der store inntektsendringer ble opplevd. Regnskapet for 2017 gjengir dette. Budsjett 2018 påvirkes tilsvarende.

I 2013 inngikk Karanba en 2 års avtale med Det norske Utenriksdepartementet (UD) som innebar støtte på
kr. 1 million pr. år for 2013 og 2014. Avtalen ble forlenget og utgjorde videre kr. 1 million pr. år for 2015 og 2016.
Deretter ble avtalen forlenget for 2017 og 2018 med kr. 500.000,- pr. år. Fra og med 2017 skjer utbetalingene
gjennom konsulatet i Rio de Janeiro, og inngår derfor ikke i vårt regnskap.

12017 ble det inngått en fantastisk 3 års avtale med Wang Toppidrett AS.

Hovedsponsorer i løpet av 2017 har vært: Wang Toppidrett AS, UD, Statoil, Solstad/Farstad Offshore, Kongsberg
Maritime AS og Link AS. I tillegg har Karanba mottatt solid støtte fra Alustar, Oksøy Eiendom AS, Steenslandfondet,
Haugetun Folkehøyskole, Wirth AS, God Karma Invest AS, Nor-Ocean med flere. Foruten rene pengebidrag, har
Karanba også mottatt utstyr, støtte og tilskudd til aktiviteter fra flere klubber og enkeltpersoner.

I 2017 har Karanba Norge mottatt totalt kr. 91.600,- i medlemskontingent, og til sammen kr. 1.974.204,- fra
faste bidragsytere, sponsorinntekter og engangsbidrag fra enkeltmedlemmer og bedrifter. Herunder ble det
mottatt kr. 616.900,- fra Wang Toppidrett AS. For øvrig vises til regnskapet som blir fremlagt på årsmøtet.

Sentrale aktiviteter for Karanba Norge i 2017
Karanba Norge har bistått Karanba i Rio med fakturering overfor bidragsytere i Norge samt ivaretatt kontakt med
noen norske sponsorer.

Det har vært sterkere fokus på å verve nye faddere samt øke antallet medlemmer. Gamle og nye medlemmer samt
sponsorer har blitt fulgt opp bedre. Karanba Norge vil videre følge opp mulighetene for tildeling av midler gjennom
fond/legater. Karanba Norge er hvert år klar til å ivareta gjennomføring av Norgesopphold dersom Karanba skal
delta i Norway Cup.

Grasrotandelen ser ut til å kunne gjelde også for Karanba Norge. Dette kan gi ekstra inntekter. Søknad ble sendt.
Adresse: KARANBA NORGE, c/o e-regnskap.net AS, Solheimveien 32, 1473 Lørenskog.

Org.nr.: 991840 702
Bankkonto: 1503.01.87242
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Karanba Norges organisasjon

Styret
Styret 2017 har bestått av 1 kvinne og 5 menn.

Leder: Per Guttorm Nilsen, nestleder: Egil Arvid Andersen, styremedlemmer: Herman Wenner Ottesen,
Kristoffer Kronberg, Gunnar Solberg og Marta Eri.

Det er avholdt 9 styremøter i perioden fra mai 2017 til april 2018.

Medlemmer
Pr. 31.12.2017 hadde Karanba Norge 385 betalende medlemmer.

Miljømessige forhold
Karanba Norge benytter ordinære løsninger for resirkulering av avfall og forurenser derfor ikke det ytre miljø.a' 17,04,2018
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