Årsberetning SAIH-2017
1 Virksomhetens art og tilholdssted
1.1 Art og tilholdssted:
Solidaritetsorganisasjon.
Sentralkontor i Oslo, Mariboes gate 8, 0183 Oslo.

1.2 Ideelle organisasjoner som driver virksomhet spredt geografisk i både
inn- og utland:
SAIH driver utdanningsbistand gjennom støtte til lokale samarbeidspartnere i åtte land:
Nicaragua, Bolivia, Colombia, Sør-Afrika, Zambia, Zimbabwe, Swaziland og Myanmar.
I tillegg driver SAIH informasjonsarbeid om globale spørsmål og politisk påvirkning i
Norge. Mye av informasjonsarbeidet utføres av lokallag på høyere
utdanningsinstitusjoner.

1.3 Virksomhetens formål og aktivitetsoppfyllelse:
SAIH er en solidaritetsorganisasjon drevet av studenter og akademikere. SAIH jobber
nasjonalt og internasjonalt med utviklingssamarbeid, politisk påvirkning og
informasjonsarbeid, med særlig fokus på høyere utdanning.

2 Redegjørelse for årsregnskapet
2.1 Utfyllende redegjørelse for årsregnskapet hvis det er nødvendig for å
bedømme organisasjonens stilling og resultat:
Det er per dags dato ikke fremkommet vesentlige opplysninger som vil få innvirkning på
resultatet i årsregnskapet for 2016.

2.2 Inntektsskapende aktiviteter:
SAIHs største inntektsskapende aktivitet er innsamling av SAIH-tierne. Dette er en
løpende aktivitet. Trenden fra tidligere år videreføres i 2017 og vi ser en betydelig økning i
innsamlede midler gjennom «tierordningen». Flere av utdanningsinstitusjonene tilbyr en
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lønnstrekkordning for de ansatte hvor man kan støtte SAIH med et fast beløp hver måned.
I tillegg etablert vi i 2016 SAIH-støttespiller, som gir muligheter til å støtte SAIHs arbeid via
sms, vipps og avtalegiro. Inntektene er økende også via disse nye kanalene.

2.3 Vesentlige investeringer:
SAIH har ikke foretatt vesentlige investeringer i 2017.

2.4 Hovedaktiviteter:
Bistand
SAIH hadde i 2017 bistandssamarbeid i Bolivia, Nicaragua, Colombia, Sør-Afrika, Zambia,
Zimbabwe og Myanmar.
Gjennom vårt bistandsarbeid har SAIH i 2017 sammen med våre partnere oppnådd gode
resultater i tråd med de planene som var lagt for partnersamarbeidet med over 40 lokale
organisasjoner og institusjoner i de ovennevnte landene.
Størstedelen av programarbeidet til SAIH i 2017 ble finansiert med midler fra NORAD,
men det er også verdt å merke seg at det er lagt inn en solid andel egne midler i dette
arbeidet, totalt 16,9% av pengene brukt på programformål er egne midler.
SAIH fikk tildelt Operasjon Dagsverk i 2016, dette innebærer økt tilskudd til vårt
programarbeid og muliggjør utvidelse av vårt programarbeid i Colombia i årene som
kommer.SAIH har gjennomført år en av OD med gode resultater
Informasjon og politisk påvirkningsarbeid
SAIH har i 2017 videreført folkeopplysningsprosjektet «Vårt bilde av Sør» gjennom to
satsinger: Radi-Aid og Verdens Beste Nyheter. Det overordnede målet har vært å fremme
et mer nyansert og positivt bilde av utviklingen i det globale Sør. Gjennom å skape debatt
og kreative tiltak, har SAIH i 2017 påvirket viktige kilder til informasjon og kunnskap om
utviklingspolitiske spørsmål.

2.5 Vesentlige og uvanlige inntekter
SAIH har ikke hatt vesentlige og uvanlige inntekter i 2017 som ikke allerede fremkommer
av årsregnskapet.

3 Forutsetning for fortsatt drift
3.1 Grunnlag for fortsatt drift:
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Regnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift og styret finner at
forutsetningen er til stede.
Størrelsen på disposisjonsfondet (egenkapital uten restriksjoner) og prosjektfondet
(egenkapital med interne restriksjoner) anses som forsvarlig. Dersom inntektsgrunnlaget i
framtiden skulle bli vesentlig svekket vil fondet være tilstrekkelig til å foreta
organisatoriske endringer som er nødvendig for at organisasjonen skal være tilpasset og
kunne driftes på et lavere inntektsgrunnlag.
Vi er ikke kjent med vesentlige endringer etter avsluttet regnskapsår som kan ha en
innvirkning på inntektsgrunnlaget.

4 Ansatte
SAIH hadde 13 faste stillinger i 2017, og femten personer ansatt i løpet av året (ni kvinner
og fem menn).

4.1 Iverksatte tiltak:
Ingen

4.2 Skader og ulykker:
Det er ikke registrert noen skader og ulykker i 2016.

5 Likestilling mellom kjønnene og diskriminering
5.1 Faktisk tilstand og tiltak iverksatt og planlagt om likestilling
Det var i 2017 4 menn og 6 kvinner i faste stillinger i SAIH (inkludert daglig leder). Det er
ikke iverksatt tiltak for likestilling.

6 Forhold som kan påvirke det ytre miljø
Utover reisevirksomhet og ordinær kontordrift har ikke SAIH virksomhet som påvirker
det ytre miljø.
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