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!
ÅRSRAPPORT 2014!

________________________________________________!
!

Overgangen mellom 2013 og 2014 var preget av dette:!!
Besøk i Tunisia i desember !
Tildeling av midler til samarbeidsprosjekt med Polen. 1,1 millioner NOK over 2 år!
Oppfordring fra fylket om å samarbeide med Brobyggerstiftelsen i Sandnessjøen 
som har aktivitet På Filippinene!
Overgang fra ideell forening til stiftelse!
Planlegging av årets gjøremål i forhold til å bygge en solid plattform!!!!
________________________________________________!
!

Videre i 2014:!
Møter:!
Care!
Røde Kors!
Redd Barna!
Avinor, Ina Eldøy!
Flykningehjelpen, Arne Bangstad og Katrine Wold!
Ingrid Skjøtskift, rådgiver til utenriksminister og tidligere arbeidserfaring fra Røde Kors!
Kjersti Fløgstad, tidligere generalsekretær i Unicef Norge, nå rådgiver i samfunnsansvar «Good Business»!
Jon-Håkon Schultz senior Researcher Norwegian Centre for Violence and Traumatic Stress Studies!
Brobyggerstiftelsen v/Nelson og Bastesen ang samarbeid og kompetansebygging i Nordland!
Tommy Prøitz, Petersson packaging kartongleveranse uten kostnader!
Mangfoldhuset, Oslo og Trondheim dialog på tvers av tro og livssyn!
Vilhelm Gjertsen Norelse ang Peacepaintingtelt i flykningeleirer!
Norges Vel, Kari Clausen!
Nordlandsforskning !
Henie Onstad senter!
Den finske ambassade!
Den tunisiske ambassade!
Tommy Prøitz, Petersson packaging!
Arne Gjermundsen, ambassadør for Tunisia og Algerie!
Maja Kjennerud, rådgiver UD, land i Nord-Afrika, Midt-Østen!
Bjørn Hauger!
Terje Tonne!
Henrik Syse!
Per Saxegaard!
Kjell Magne Bondevik!
Katrine Fløtnes, Korgen frivilligsentral!
Kommunikasjonsskjef ved Sola Flyplass!
Kulturskolen på Sola og innvandrerklassene på Sola skole!
Kulturdepartementet, Politisk rådgiver Katharina Munthe!
Esboo kunstskole i Finland v/Hanna Koskimies!
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!!
Skypemøter, telefonmøter med samarbeidspartnere:!!
Spoc i Bulgaria!
BBF Filippinen!
Avocado i Bulgaria!
AAU. universitetsorganisasjonen i Afrika, avd Ghana!
Sei Plius Multicultural Volunteering Centre Litauen!
Esboo kunstskole Finland!
Døveforening i NordKorea!
Biblioteket i Proszowice, Polen!
Kjersti Fløgstad v/Good Business!
Nordlandsforskning v/Trond Bliksvær!!
 Presentasjoner!!
Nettverkssamling for kulturskolerektorene på Helgeland!
Nettverkssamling for frivilligsentralene på Helgeland!
Kommuneadministrasjonen på Herøy!
Næringforeningen i Sandnessjøen!
Næringshagen i Sandnessjøen!
Kulturskolen i Brønnøysund!
Helgelandskonferansen!
Kulturskolen i Mosjøen!
Diakonhøyskolen!!
Utstillinger!!
Herøy frivillgsentral!
Næringshagen i Sandnessjøen!
Fergene på Helgeland - Boreal!
Næringshagen i Mosjøen!
Helgeland sparebank, avd Korgen!
Korgen coop!
Korgen Rådhus!
Kirken i Bindal!
Nidarosdomen!
Katedralen I Rouen!
Sandnessjøen flyplass!
Mo i Rana flyplass!
Mosjøen flyplass!
Rørvik Flyplass!!
Verksteder i forbindelse med opplæring av nye medarbeidere!!
Brasøygalleriet:!
Mosjøen kulturskole og!
Herøy frivilligsentral!
Bindalseidet skole!
Bjerka skole!
Mosjøen: enslige, mindreårige innvandrere!
Peacepaintinglokale i frivilligsentralbygget på Terråk!
Verksteder i Polen i samarbeid med biblioteket i Prosowitse!
Vevelstad barnehage!!!
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!!
Besøk !!
Polenprosjektet "Promotion of Diversity in Culture and Arts within European Cultural Heritage"!
Spoc, Bulgaria "Promotion of democratic values, including human rights protection - limitation of racism".!
We would like to invite you to be our partners in this project which meets the purposes of The Memorandum 
of Understanding between Bulgaria and Norway for exchange of good practices, know-how, knowledge and 
experience.» 
Ungarn, psykologer Anna Kiss og Nóra Németh  «The aim is to ask your cooperation and support in our 
field trip project. We would welcome your input on which places and people to visit, and also we would love 
to visit your foundation, and get to know your work as well.»!
Hellas, paraplyorganisasjon for NGOére i Hellas Perrevia nettwerk!
«I dag jobber vi med et forslag til Bodossaki Foundation Grants og vi ønsker å diskutere med deg på et 
samarbeid om et menneskerettigheter og kunst prosjekt.»	
!!!
Påbegynte prosesser!!
AAU i Ghana!
AAU er øverste paraplyorganisasjon for afrikanske universiteter med en medlemsbase på 320 og skjærer 
over 45 land på det afrikanske kontinentet. Det er ledelsen gjennomføringen byrå for Den afrikanske union 
om spørsmål knyttet til høyere utdanning. !
øker å vinne et stipend fra Norsk Utenriksdepartementet og Carnegie Corporation. Konsortiet som et 
minimumskrav bør ha en norsk og amerikansk Partners. Dette Consortium hvis det lykkes vil motta midler for 
innovative tilnærminger til fredsbygging. 
Polenprosjektet til Herøy og Hattfjelldal!
for Programme “Conservation and revitalization of cultural heritage” within the EEA Financial Mechanism 
2009-2014 and the Norway Financial Mechanism 2009-2014 !
Avocado i Bulgaria!
"Integration of one society through integration of individual".  	

Centras Plius Litauen  	

art therapy method as educational tool in migrants‘integration field.	
!!!!!
Annet!!
Prøvd å få kontakt med fagmiljø på Nesna og  Bodø - ikke lykkes.!
Fått en god førstekontakt med Esboo kunstskole i Finland.!
Fått god kontakt med kulturskolene i Brønnøysund, Mosjøen og Sandnessjøen!
Gjort arbeidet noe kjent på PRIO!
Holder kontakt med Oslosenteret for fred og menneskerettigheter v/Kjell Magne Bondevik!
Business for peace v/Per Leif Saxegaard!
Terje Tonne, konservator!
Cathryn Primrose Mathisen brukes som oversetter til engelsk!
Randi Størseth, musiker og filmskaper har laget to filmpresentasjoner av peacepainting via utstillinger!
Agnes Mohai, museumspedagog i et moderne museum i Budapest fra Ungarn, søkte  i Ungarn om et EØS- 
stipend for å studere arbeidet vårt gjennom et tre mnds opphold i Bindal, men fikk avslag med begrunnelsen 
at hun hadde for lite erfaring/var for ung. Vi var klar til å ta imot henne.!
Sten-Åge Reppe Karlsen v/Kompass på Sømna har kostnadsberegnet et atelier i samarbeid med pp og 
Bodvar Schjelderup, arkitekt, som har ideen til bygget. Det er beregnet til 5 millioner!!!
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!!
Styret!!
Styreleder: Steinar Hansen!
Økonomiansvarlig: Bjørn Sørhøy!
Kommunerepresentant: Jens Christian Berg!
Kunstnerisk ansvarlig: Tone Toft!
Daglig leder: Catrine Gangstø!!
Antall møter: !!!!
Økonomisk støtte:!!
Bindal kommune: 150000 + 150000!
Regionrådet: 150000!
Fylkeskommunen: 296000!
Bindalslaft: 5000!
Avinor: 10000!


