
Vedlegg	  1	  –	  årsmøtet	  2013	   1 

 

Årsberetning  
Isha Development Committee 
2012 
 

 
 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg	  1	  –	  årsmøtet	  2013	   2 

1.1  Virksomhetens art 

Isha Development Committee (IDC) er en virksomhet som omfatter 

humanitært arbeid i Somalia med fokus på grunnskoleutdanning. 

Virksomheten er lokalisert i Kristiansand kommune. 

 
1.2.  Styrets medlemmer 2012: 
 

  

  

 

 

 

 

 
Det er avholdt 4 styremøter og 1 årsmøte i 2012 og til sammen 37 saker er 

blitt behandlet. 

Faisal Aligas  
 
Styreleder 

Marit Syvertsen 
 
Styremedlem 

Thomas Aamodt 
 
Markedsfører 

Liv Toril Aligas  
 
Sekretær 

Thor Kristian 
Hanisch  
 
Styremedlem 

Åge Daniel Lie 
 
Økonomiansvarlig 

Lillian Aamodt 
 
Styremedlem 

Ingunn 
Reinhardsen  
 
Styremedlem 
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2.1. Plan for 2012 

Norad innvilget et støttebeløp på 300.000 kr for 2012 til prosjektet ”pen 

instead of gun – education for peace, justice and development”. I tillegg har 

Ishas egne midler (fra givere) gått til lønninger og drift av skolene samt andre 

utgifter som vann, skolemateriell og skolemat. 

 
 
2.2.  Mål og gjennomføring 2012 – prosjektsammendrag   

(hentet fra kontrakten med Norad for 2012) 
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2.3.  Gjennomføring av planene i 2012: 

Gjennomføringen har gått helt etter planen i 2012 og det er vi svært fornøyde 

med J . Her er en kort presentasjon: 

5 bygder og deres grunnskoler var med i prosjektet i 2012. Til sammen ca 800 

elever begynte på skolene i 2012 etter sommeren. 

 

 
Bygd Antall klasserom Antall elever Antall lærere 

Dharkayn 8 Ca 350 8 
Dabataag 4 Ca 120 4 

Dhummay 4 Ca 160 4 
Tukaraq 4 Ca 140 4 
Xargaga 2 Ca 40 2 

 

 

Implementeringsområdet:  

(mellom Dharkayn og Laascaanood er det ca 70 km) 
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Elever ved Dharkayn grunnskole 

Elever får rent vann  – alle skoler får fylt opp en slik tank fra den mobile 
vanntanken med jevne mellomrom. 
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Mobil vanntank : denne er nå 

nedbetalt og er helt i Isha Aid sitt eie. 

Tanken kan lastes på en bil og fraktes 

rundt til alle skolene eller den kan stå 

på bakken der det er nødvendig. 

Takket være tanken får alle elever og 

lærere vann i skoletiden og når det 

bygges er vannet tilgjengelig hele 

tiden. Tanken fylles opp med jevne 

mellomrom – enten fra en brønn et sted i nærheten eller fra et 

vannsamlingshull. Vannet er aldri gratis og i 2012 ble det brukt ca 1300 $ på 

drikkevann (ca 7-8000 nkr). Vanntanken er en god investering å ha og Isha 

Aid kan etter hvert skaffe egne inntekter ved å selge vann videre til dem som 

trenger det. Av og til må det kjøres milevis for å få vann og da er denne tanken 

god å ha. 

 

Bygging av klasserom:  

Det har blitt bygget 2 nye klasserom i Dhummay og 2 nye i Xargaga. I 

Dhummay var det 2 klasserom fra før, men i bygda er det mange barn. Da 

byggingen skulle begynne oppstod det en tomtetvist, men takket være gode 

diplomatiske evner fra styreleder Aligas, ble tvisten løst og i dag står 2 nye 

klasserom klare til å tas i bruk. 4 lærere får nå lønn fra Isha Aid og det er ca 

160 elever ved skolen.  

 
 

Forberedelse til bygging. Gamle-
skolen bak bilen. 

Grunnmuren legges. Bygda 
Dhummay i bakgrunnen 
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Lærerne ved Dhummay grunnskole: 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Bygda Xargaga har 

aldri hatt skole og 2012 

var første gang elever 

fikk mulighet. Noen 

barn har brukt skolene 

i andre bygder, men for 

de minste finnes ikke 

noe alternativ. Gleden 

var derfor stor da Isha 

Aid inkluderte bygda i 

prosjektet. Bygging av 

klasserom var komplisert fordi det er svært steinete grunn med mye fjell, og 

det måtte spregning til og mye ekstraarbeid. Men klasserommene stod 

ferdigstilte til skolestart og 40 fornøyde barn fikk begynne. 

Isha Aid (IA) og  
Isha Development Committee (IDC) 

- gode samarbeidspartnere 

Nye klasserom til venstre 

Ismaciil 
Ibraahim 

Faarax 

Bile Faarax 
Maxamed 

Cabdi 
Xuseen Cali 

 

Maxamuud 
Axmed 
Ismaciil 
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Søppelbrenning: Det ble gravt og murt 2 store hull til søppelbrenning, både i 

Dhummay og i Xargaga. Dette er 

viktgi for å unngå at plast og 

søppel forurenser områdene og 

blir til fare for dyrene som spiser 

dette. I tillegg skaper det 

bevissthet rundt miljøet når det 

finnes en mulighet for å samle 

avfall på et fast sted. Alle i bygda 

bruker søppelplassen og det 

brennes med jevne mellomrom. 

 
 
3.1  Litt generelt om situasjonen i prosjektområdet i 2012 
Situasjonen i 2012 har ikke endret seg mye fra 2011. Den politiske 

maktkampen er i høyeste grad til stede og det er enda ikke meklet fram en 

permanent løsning på konflikten mellom Somaliland, Puntland, Khaatumo og 

stor-Somalia. Hvem skal råde i prosjektområdet? Dette er det stor uenighet 

om.  

I 2012 fikk Somalia som nasjon sin egen regjering for første gang siden 1990. 

En bølge av håp og fremtid skyllet over landet en lang tid, men utrfordringene 

står i kø. Regjeringen er stasjonert sør i Mogadishu og foreløpig retter mye av 

arbeidet seg mot denne regionen. I nord merkes den nye regjeringen enda 

ikke, men ting tar tid. Ønsket om langvarig fred, fungerende skole-og 

helsesystem, arbeidsplasser, infrastruktur osv står sterkt og det jobbes intenst 

på mange plan for å oppnå alt dette. For Isha Aid finnes det nå et konkret håp 

om at staten en dag vil overta drift av skolene. 

 
 
4.1  Prosjektturer 2012: 

Den årlige monitoreringsturen ble utført 21. juni – 15. August. Pga store 

uroligheter gikk turen ikke inn til implementeringsområdet dette året. 

Styreleder Faisal ble advart mot å komme pga en blodhevn som blusset opp og 

en rask eskalering av tilfeldig og umotivert vold. Vår lokale 

Elever raker skolegården  
og brenner avfallet 
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samarbeidspartner rådet IDC til å holde seg langt unna. Styreleder holdt seg i 

Nairobi og fikk utrettet mye arbeid derfra.  

Det vitkigste var opprettelsen av IDC Kenya. Hensikten med dette var å 

opprette en god samarbeidsapartner til Isha Aid i Somalia. IDC Kenya består 

av leder: Deerow Aden, revisor/regnskapsfører Abdullahi Ahmed Wasda, og 

styremedlem/BBC journalist Mohammud Ali som kan bistå Isha Aid med alle 

formelle krav og med kapasitetsbygging/organisasjonsutvikling. 

 

 

 

 

 

Mohammud Ali 

http://www.bbc.co.uk/worldservice/programmes/090113_oty.shtml  

 

 

 

 

 

I desember ble IDC bedt av Isha Aid om å komme en tur da de trengte hjelp til å 

løse en del alvorlige utfordringer. Vi har aldri blitt bedt spesifikt om så konkret 

hjelp, så styreleder bestemte seg for å reise ned fodri han skjønte at det var 

svært nødvendig. Han reiste via Nairobi, men flyet videre inn til Somalia fikk 

tekniske problemer og ble satt på bakken av sikkerhetskontrollen. Det andre 

flyet som flyr inn til prosjektområdet var overbooket i månedsvis. Det var 

ingen mulighet for å komme seg inn og igjen måtte styreleder jobbe fra Nairobi. 

Han fikk god tid til å planlegge videre sammen med IDC Kenya, knytte 

Leder i IDC Kenya, Deerow Aden 
sammen med styreleder IDC, 

Faisal Aligas på seminar i 
Nairobi: ”participation in the 

rebuilding of Somalia” . 
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nettverk med OCHA (under FN) og fikk delta på nyttige seminarer om 

humanitært arbeid rettet mot Somalia.  

 

5.1  Informasjonstiltak 

Vi fikk innvilget 50.000 i midler fra Norad til informasjonstiltak for 2012 til å 

gjennomføre 4 planlagte tiltak. Da midlene komrelativt sent på året og det ble 

vanskelig å få tid nok til palnlegging med samarbeidspartnere så vi oss nødt til 

å redusere antall tiltak til 2. Det første tiltaket ble avholdt i juni med 

overskriften ”varig fred og gjennoppbygging i Somalia? - Betydningen av 

Kenya, Etiopia og andre lands økonomiske og politiske interesser”. Stig Jarle 

Hansen var forelser og det ble en interessant kveld. Det andre 

informasjonstiltaket hadde tittel “Afrikas Horn – rollen til 

diasporaorganisasjoner I humanitært arbeid”. Nederlandske Cindy Horst, 

seniorforsker ved PRIO (Peace Research Inststute Oslo) var foreleser. Det 

møtte et lite publikum på begge tiltak, men vi fikk mulighet til en god dialog 

med mange interessante spørsmål og diskusjoner.  

                            

6.1  Givere 
Organisasjonen har fått flere givere i løpet av 2012. I tillegg valgte en 70-

årsjubilant å oppfordre gjestene sine til å gi pengegaver til Isha noe som 
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resulterte i 7200 kr ekstra. Blomsterpigene + gutten gav i 2012 også av 

overskuddet fra blomstersalg, et beløp på 60.000 kroner. I tillegg sørger de 

faste giverne for en kontinuitet som sikrer ca 8 -10 lærere, 2 rektorer og 3 

ansatte i lokal samarbeidspartner Isha Aid fast lønn. Når skolene utvides 

trengs flere lærere og mer penger til lønn. Vi oppfordrer derfor alle givere til å 

verve nye og fortsette å ha tro på at det nytter. 

Kontonummer for givere er:  3060.19.25504 
Penger kan settes rett på konto og vi oppfordrer de som ønsker en fast 

givertjeneste til å ordne med fast trekk fra sin konto hver måned.  

 

6.2 Stormbergstipendet: 

I 2011 ble Stormebrgstipendet tildelt IDC med 10.000 kr til bygging av ”Amfi 

Stormberg” – et etterlengtet skyggefult samlingssted for befolkningen i 

Dharkayn. Pga uroligheter ble ikke amfiet ferdigstilt i 2011 men byggeplanene 

utsatt til 2012. Stormberg har fått rapport og godkjent denne på det 

ferdigstilte bygget: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mye skygge fra det store treet er helt nødvendig under den brennende solen 

Isha Aid takker for samarbeidet og 
feirer med åpningsfest. Det er plass til 

ca 300 personer under tak og trekrone. 
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I tillegg valgte Stormberg på forespørsel fra IDC i full fart å donere bort 100  

t-skjorter som styreleder Faisal tok med seg for å kunne dele ut på skolene i 

prosjektområdet. Pga urolighetene måtte t-skjortene sendes inn i Somalia fra 

Nairobi, men da dette også ble vanskelig ble t-skjortene tatt med til en av de 

største somaliske flyktningeleirene i Kenya (Xagardeer) og delt ut til barn der. 

Vi takker Stormberg for tillitten og støtten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.1.  Økonomi 

Inntektene økte i 2012 med kr 200 000 fra Norad og kr 20 000 fra innsamlede 

midler. På grunn av opparbeidet underskudd fra året før da bevilgningen fra 

Norad bortfalt i 2. halvår, økte overføringene til prosjektet mindre enn 

inntektene. Mens regnskapet for 2011 viste et underskudd på over kr 30 000, 

ble det i 2012 et overskudd på i overkant av kr 50 000. Vi i styret mener det 

er en passende buffer å ha når vi går inn i et nytt år, på grunn av at 

bevilgningen fra Norad vanligvis offentliggjøres i mars og 1. utbetaling pleier å 

skje i april. 
 
Regnskap ligger som vedlegg til innkallingen årsmøtet og kan også etter hvert  

(etter august) leses på: www.innsamlingskontrollen.no 

Her ligger også all nødvendig informasjon om Isha Development Committee. 

 

 

 

Styreleder Faisal Aligas 
sammen med 

Halvor Brandsdal  hos 
Stormberg når  

t-skjortene overrekkes. 
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8.1 Kursing av styret: 

I 2012 deltok styremedlem Åge Daniel Lie på kurs i regi av Bistandstorget om 

”samarbeid i sør”. Her fikk han god innsikt i hvordan vi skal drive godt 

samarbeid med lokal samarbeidspartner  (Isha Aid i vårt tilfelle) og gode 

kjøreregler for tillit, forsterking av gode rutiner og bygging av gode rutiner. 

Dette er kunnskap som IDC også ønsker å benytte i egen organisasjon og 

planen er å ha en samling 1 gang i året for styret med dette spesielt for øyet. 

 
 

9.1 Isha på nett:  

Vår hjemmeside www.isha.no 

eksisterer fortsatt i beste 

velgående og ble i 2012 

overtatt av  

Tengesdal Consulting som 

ønsket å oppgradere siden vår 

gratis og legge inn nytt design 

for oss. Vi slipper nå å betale for 

et dyrt webhotell og får god hjelp og støtte av Tengesdal Consulting:  

www.tconsulting.no           Takk for god hjelp og et stort bidrag!!.  

 
Vi minner også om vår 

Facebookside med sterkere 

formålsfokus enn 

organisasjonsfokus. Siden har 

tittelen: ”jeg har lært å lese – det 

bør alle få muligheten til” og kan 

nås her eller på denne 

adressen:https://www.facebook.com/ishanorge  

 
Logg inn, ”like” denne siden og post den på din egen profil slik at flere 
oppdager oss J 
 

I tillegg kan vi nås på denne e-postadressen: post@isha.no  
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Takk til alle som har bidratt i 2012 på ulike 

måter og takk for at dere alle har tro på 

arbeidet vi gjør. 

 
 
Isha Development Committee 14. Mai 2013; 
 
 
 
 
 
Faisal Aligas, leder     Åge Daniel Lie, regnskap 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thomas Aamodt, markedsfører   Liv Toril Aligas, sekretær 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lillian Aamodt, styremedlem    Thor Kristian Hanisch,  

styremedlem 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ingunn Reinhardsen,     Marit Syvertsen, 
styremedlem      styremedlem 
 
 
 


