
 KARANBA NORGE   

 

Styrets beretning for 2020. 

Oppsummering - historikk.  

Karanba er et sosialt prosjekt i Rio de Janeiro som ble startet i 2006 med 40 deltakere, 
alle gutter. Karanba Norge ble stiftet i Oslo 08.10.2007 og har siden starten vært 
tilsluttet som støtteorganisasjon til Karanba i Rio de Janeiro - KAF (Karanba 
Associacao Filantropica). Karanba Norges hovedmålsetting er å gjøre prosjektet i Rio 
kjent og skaffe tilveie midler til driften av prosjektet. Dette innebærer å yte bistand, 
informere og skape tilslutning til Karanbas arbeid for barn og unge i Rio de Janeiros 
slumområder. Karanba ønsker å etablere gode relasjoner mellom mennesker i Norge 
og Brasil blant annet ved å delta i arrangementer i Norge. Vi håper derfor at det på sikt 
skal være mulig for Karanba å delta igjen med lag i Norway-Cup, men pr. i dag må 
aktivitetene på basen i Rio prioriteres.  

Karanba Norge er registrert i følgende Brønnøysundregistere: Enhetsregisteret (pr. 
05.11.2007), Foretaksregisteret (pr. 20.10.2008) samt Frivillighetsregisteret (pr. 
10.09.2012. Karanba Norge er også medlem av Innsamlingskontrollen (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. 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 
merverdiavgiftsregisteret. Karanba AS var ansvarlig for betaling av lønn til daglig leder 
for Karanba i Rio. Etter nedleggelsen av Karanba AS, overtok Karanba Norge 
videreføring av denne forpliktelsen. Daglig leder er hovedansvarlig for blant annet:  

- Organisasjonen i Brasil og for at det daglige arbeidet følger tydelige definerte mål og 
fokusområder.  

- Oppfølging av samarbeidspartnere, sponsorer og privatpersoner, samt å kartlegge 
nye.  

- Budsjettering og oppfølging av økonomi.  

- Planlegging og oppfølging av daglige aktiviteter.  

- Markedsføring og informasjon, reiser til Norge og Norway Cup.  

- Ansvarlig for å holde en god dialog og rapportering til styret i Karanba Norge.  

I 2017 engasjerte Karanba Norge regnskapsfører til å utføre regnskapsoppgaver.  

 

Det har skjedd en utrolig utvikling av Karanbaprosjektet fra begynnelsen i 2006 og fram 
til i dag. Siden oppstart har vi vært en trygg arena for totalt 8744 deltakere.  

 

I 2020 har vi hatt over 400 deltakere. Det har vært en lang vei å gå og mange hindre å 
passere. Noe av det vanskeligste har vært å få med jentene i prosjektet. Målrettet 
arbeid gir resultater og vi er i dag en naturlig arena også for jenter. Karanba fokuserer 
på gode verdier og viktigheten av utdannelse for sine deltakere. Vår filosofi er å bruke 
fotball, undervisning og disiplin i kombinasjon for å motivere til å realisere drømmer og  
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forandre liv. I det daglige arbeidet har vi også sosialassistent, psykolog, sosiolog og 
pedagog som jobber tett med våre deltakere og deres familier. Det er dette Karanba 
benytter de innsamlede pengene til. Fotballtreningen foregår med flinke veiledere og 
vår undervisning skjer med dyktige brasilianske lærere fra skoler i området.. Alle 
aktiviteter foregår på basen i Sao Goncalo som ligger ca. 50 minutters kjøretur fra Rio 
sentrum. Undervisningen er et meget viktig supplement til den offentlige skolen i Brasil. 
De aller fleste av våre deltakere forbedrer sine karakterer vesentlig og dette åpner 
mulighetene for videreutdanning og større sjanse for jobbtilbud. Mange av våre 
deltakere har de siste årene tatt videre utdannelse, gått på jobbkurs og fått arbeid blant 
annet i norske bedrifter i Brasil. Dette har virkelig forandret liv og ikke minst banet vei 
for de yngre.  

 

2020 har vært et utfordrende år på grunn av COVID-19. Karanba i Brasil har hatt som 
høyeste prioritet å omstille driften i henhold til en ny virkelighet med nye behov hvor 
allerede sårbare mennesker har blitt enda mer sårbare. For mange av våre er Karanba 
den eneste arena hvor man kan få hjelp. Til tross for at vi stengte basen for aktiviteter i 
mars har vi gjennom hele året jobbet bevisst og kreativt for å fortsatt være «til stede» i 
livet til alle våre. Det har vært online undervisning, trening, lek, råd og veiledning 
sammen med 1287 profesjonelle sosiale og psykologiske oppfølginger når familier har 
trengt noen å snakke med enten på telefon eller på basen ved spesielle behov og 
bekymring. Vi har også holdt ca 200 familier med mat gjennom hele året. Våre initiativ 
har garantert basic needs for alle våre. 

 

Inntektskilder.  

Karanbas aktiviteter og drift i Rio de Janeiro er helt avhengig av inntektene vi mottar 
gjennom årlige gaveinntekter, medlemskontingent, sponsorinntekter, 
skoleinnsamlinger, fond / legater og salgsinntekter. Flere av de større bidragsyterne til 
Karanba er bedrifter som opererer innenfor områder som er påvirket av konkurranse og 
endringer i de forskjellige samfunn. Karanbas inntekter har derfor forandret seg 
gjennom årene, noe som også har påvirket Karanbas aktivitetsområder og omfang. 
Støtte fra privatpersoner har vært ekstra viktig i 2020. Regnskapet gjengir dette.  

Grasrotandelen innbrakte kr. 148.499 i 2020.  

Karanba Norge har i 2020 mottatt totalt kr. 879.521,- i gaveinntekter. Dette er fra 206 
registrerte faste givere og i tillegg beløp fra andre personer som har gitt via Karanbas 
nettside og via Vipps. Inkludert er også betydelig støtte etter private initiativ som 
matkassekampanjer, bursdager og andre arrangementer til støtte for Karanba. 

Det er i 2020 mottatt til sammen kr. 2.007.068,- i sponsorinntekter, engangsbetaling og 
salgsinntekter.  

Hovedsponsorer i 2020 har vært: Wang Toppidrett AS, Yara International ASA, Solstad 
Invest AS, Alustar AS, Kongsberg Maritime AS, Familien Sørensen/Tonholt Stiftelse og 
Steenslandfondet.  
I tillegg har Karanba mottatt solid støtte fra: Rico Invest AS, Haugetun Folkehøyskole, 
Retail24 AS, Arctic Offshore International, Oslo Nord Rotary Klubb, Rema 1000 
Nittedal, NSL Eiendom & Invest AS, Magua AS, Sjaavid Consulting AS, Oslo 
Låsservice AS, JI Thomassen Regnskap AS med flere.  
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De to største enkeltbeløpene er kr. 797.047,- fra Wang Toppidrett AS og kr. 300.000,- 
fra Yara International ASA.  

Skattelovene i Brasil åpner for at bedrifter med profitt i Brasil kan avse en viss 
prosentandel av sin inntektskatt til sosiale prosjekter. Nok en viktig milepel for Karanba 
er de inngåtte samarbeid med Equinor, Statkraft, ENEL og brasilianske ITAU i 2020. 
Dette gir oss gode muligheter til å videreutvikle den brasilianske organisasjonen og 
tilby mer i den daglige aktiviteten. Skatteprosjektene i Brasil følger brasilianske lover og 
regler, herunder følger tydelig definerte budsjett og retningslinjer for gjennomføring. 
Støttebeløpene innbetales direkte til Karanba i Brasil og inngår derfor ikke i Karanba 
Norges regnskap.  

Sentrale aktiviteter for Karanba Norge i 2020.  

Det er avholdt 5 styremøter i 2020. Gjennom dette sikrer vi at Karanba Norges visjon 
og oppgaver blir ivaretatt på en god måte.  

Karanba Norge/regnskapsfører har bistått Karanba i Rio med fakturering overfor 
bidragsytere i Norge og Karanba Norge har ivaretatt kontakt med noen norske 
sponsorer og privatpersoner.  

Gamle og nye givere og sponsorer har blitt fulgt opp bedre enn før. Vi har også startet 
opp arbeidet med å følge opp muligheten for tildeling av midler gjennom fond/legater.  

Karanba Norges organisasjon.  

Styret. Styret i 2020 har bestått av 1 kvinne og 4 menn. Leder: Per Guttorm Nilsen, 
nestleder: Egil Arvid Andersen, styremedlemmer: Gunnar Solberg, Heidi Christine 
Myrvold Øverland og Torgeir Einarsønn Danielsen.  

Givere. Pr. 31.12.2020 hadde Karanba Norge 206 faste registrerte givere.  

Miljømessige forhold: Karanba Norge benytter ordinære løsninger for resirkulering av 
avfall og forurenser derfor ikke det ytre miljø.  

 

 

                                           Lørenskog, 10.05.2021 

 

 

--------------------------                 --------------------------                 ---------------------                 

Per Guttorm Nilsen                 Egil Arvid Andersen                 Gunnar Solberg 

 

 

--------------------------------------------                   --------------------------------------                         

Heidi Christine Myrvold Øverland                   Torgeir Einarsønn Danielsen                                     
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Egil Arvid Andersen
Styremedlem
Serienummer: 9578-5995-4-165633
IP: 195.139.xxx.xxx
2021-05-31 21:01:43Z

Gunnar Solberg
Styremedlem
Serienummer: 9578-5995-4-192952
IP: 46.212.xxx.xxx
2021-06-01 07:52:39Z

Torgeir Einarsønn Danielsen
Styremedlem
Serienummer: 9578-5999-4-2653983
IP: 193.157.xxx.xxx
2021-06-01 12:24:34Z

Per Guttorm Nilsen
Styreleder
Serienummer: 9578-5999-4-1078985
IP: 81.167.xxx.xxx
2021-06-01 13:19:46Z

Heidi Christine Myrvold Øverland
Styremedlem
Serienummer: 9578-5993-4-2729888
IP: 81.191.xxx.xxx
2021-06-06 15:47:29Z
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            SHA-256
            d3bd902947f6f201b9c2c593ab88780ad14df9790c5bef7657507321ab0a3ab1
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
                                    

                                

                            

                        
                    

                

            
20210531 Karanba Norge - Styrets beretning for 2020
            XJBHY-Z31J6-VJG8H-35NDW-00J4S-N5TIP
            SHA-256
            d3bd902947f6f201b9c2c593ab88780ad14df9790c5bef7657507321ab0a3ab1
            
                                    
                                                                            styremedlem
                                            
                            
        
    

    
    
        
                
                    Erklæring og samtykke
                

                
                    
                        Med min signatur aksepterer jeg innholdet og alle datoer i de følgende dokumenter, identifisert med sin dokumentnøkkel og kryptografiske hash-verdi.
                    

                    
                        Jeg aksepterer at mitt fulle navn, min aktuelle IP-adresse samt mitt offentlige sertifikat lagres og oppbevares digitalt, med det formål å kunne påvise signaturens gyldighet.                    

                    
                        Opplysningene blir innebygd i signaturen, og er altså tilgjengelig for alle med adgang til det signerte materiale.
                    

                    
                        Med min signatur godtar jeg herved den til enhver tid gjeldende sluttbruker-lisensavtalen (EULA) for bruk av Penneo Digital Signature Platform: https://penneo.com/eula                    

                

                
                    Dokumenter som signeres

                    
                        
                            
                                
                                    
                                

                                
                                    Jeg signerer dokumentet ""                                


                                
                                                                                                            - 
                                            på vegne av  
                                            som 

                                

                                
                                    
                                        Dokumentnøkkel: 
                                    

                                    
                                        Dokumentets kryptografiske  hash-verdi: 
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