
Årsmelding 2017 Solidaritetsnøster, org.nr.: 914 151 740 
 
Strikking med flyktninger:  I hele 2017 hadde vi strikking hver uke i Kirkens Bymisjons lokaler 
på St.hanshaugen.  Oppmøtet har vært veldig varierende, og utover høsten 2017 hendte det at 
det bare dukket opp 1-2 flyktninger. Det har også vært mer krevende å rekruttere frivillige som 
møter opp jevnlig. Derfor bestemte vi oss for å ta en pause fra årsskiftet. Kanskje vi starter opp 
igjen høsten 2018. 
 
Garninnsamlingen går bra, vi har ganske mye på lager, og har ikke hatt problemer med å skaffe 
garn. Nå bruker vi ikke mer på strikkekvelder, men vi har gitt garn til frivillige som har strikket 
plagg vi har sendt til flyktninger i Mersin, Tyrkia. 
 
Samarbeidet med Bredtveit kvinnefengsel fortsetter. Guri er der 3-4 ganger pr år med garn, og 
deltar på "Strikk og lytt" i biblioteket der. De innsatte damene setter stor pris på å få bidra ved å 
strikke barneklær som gis til de syriske barna i Mersin, Tyrkia.  
 
Økonomi 
 
Inntekter: 
Valentinerlotteriet i februar 2017 innbragte 11290 kr.  
Salg av tepper, dukker og julepynt innbragte 45450 kr   
Faste donasjoner: 2400 kr 
Inntekter til sammen: 59140 kr 
 
Utgifter:  
Porto: 2456,00 kr (bl.a. for å sende strikket tøy til Mersin) 
Gebyrer: 45,00 kr 
Kontorrekvisita: 345,70 kr 
Handlenett for salg: 5000 kr  
Garn til skole i Syria: 1000 kr 
Klyper til babyaper: 285 kr 
Nettside: 1027,84 kr 
Facebookannonse: 130 kr 
Trykking av kort: 1203,00 kr 
Overført til The Syrian Hope Society in Mersin v/Luna Aljesri i Tyrkia 43000 kr  
Utgifter til sammen: 54492,54 kr 
 
Pr 31.12.2017 hadde vi  27 550,64 kr på konto  
 
24 syriske kvinner i Mersin har hatt inntekter fra Solidaritetsnøster. 
 
Styret 
Det ble avholdt 3 styremøter i 2017 (januar, august, november) 
 
På årsmøte  13.mars 2017 ble følgende styre valgt: 
Styreleder Guri Vestad 
Styremedlem Karima Abdellaoui 
Styremedlem Elise Guzda 
Styremedlem Anette Løken 
Nytt styremedlem Marie Krum 
 
Hanne Beate Thomsen trådte ut av styret etter 3 år.  
Alle styremedlemmene tar gjenvalg på årsmøtet 2018. 

http://org.nr/

