Årsmelding
2019
Styret har siden årsmøtet 19.5.2019 bestått av følgende personer:
Martin Alvsvåg (leder)
Janne Robberstad (nestleder)
Aurélien Delaval
Phung Hang
Arild Fehn
(Janne Hillersøy har vært med på mange av styremøtene som konstituert medlem, foreslått på
årsmøtet i fjor.)
Janne Robberstad går ut av styret på årsmøtet 2.mai 2020.
Styret ønsker å utvide styret fra 5 til 6 personer, og disse stiller til valg:
Janne Hillersøy (se presentasjon etter årsmeldingen)
Christian Dubrau (se presentasjon etter årsmeldingen)
2019 er det første hele året Rivers har eksistert. Høydepunktet var Arild og Martins deltakelse under
World Clean-up Day i Vietnam, hvor de fikk se prosjektet «Fighting Plastic in Mekong» på nært hold.
Inspirerende å se engasjementet hos skole-elever og lokalsamfunn for et renere miljø, både lokalt og
globalt. Vi fikk besøke flere skoler og tettsteder, samt knytte kontakter med NMAV (Norwegian
Mission Alliance Vietnam) som driver prosjektet.

Elevene ved denne skolen i Mekong møtte opp kl 07.30 på
sin fridag lørdag for å rydde skoleområdet og lære mer
miljø og forurensing. Her har Martin en hilsen for meget
engasjerte elever. Tham i NMAV tolker.

Vi fikk være med på flere opprydninger i lokalmiljøet. Imponerende at eldre, som selvsagt husker
Vietnamkrigen med all dens gru, er overstrømmende vennlige mot oss fra vesten!
2019 har vært et år hvor vi har forsøkt å knytte til oss ulike
selskaper med tanke på et samarbeid, både på teknologi og
økonomi. Særlig Egersund Group med underselskapene Nofir og
Markleen har virket veldig lovende. Arbeidet med å få sterke
sponsorer og teknologiske partnere på laget fortsetter med
uforminsket styrke i 2020. Gaven fra KPMG på 136.500 kroner
var svært velkommen, og gjorde det mulig å støtte prosjektet «Fighting Plastic in Mekong».

Det har vært en
prosentvis god økning av
medlemmer i Rivers, og
vi er nå oppe i 260
medlemmer. Korsveifestivalen i Seljord
resulterte i nesten 100
nye medlemmer, og var
en real boost for Rivers.
Det er likevel et stykke
igjen fra å nå målet vi
satte oss om 500
medlemmer innen
årsmøtet 2020.

Elevrådet ved Greåker Videregående inngikk i 2019 et samarbeid med Rivers.Global med en
sannsynlig varighet på 3-5 år. Rivers ble stemt fram av 1200 elever!
To videregående skoler har i 2019 bestemt seg for å ha Rivers.Global som sitt solidaritetsprosjekt,
Greåker VGS og St Olav VGS i Sarpsborg. Vi er håpefulle for hva som kan komme ut av dette. Begge
skolene har ca 1200 elever. Store prosjekter på skolene har dessverre blitt avlyst grunnet korona
våren 2020.
Sommeren 2019 ble det inngått et samarbeid med Solidus for leveranse av crm-tjenester, «Customer
Relationship Management». Samtidig laget Fredrikstad Webdesign nye nettsider, som nå finnes i
både norsk og engelsk versjon. Vi har også fått laget en roll-up og nye brosjyrer.
Handelens Miljøfond (plastposefondet) åpnet i 2019 for første gang opp for søknader til prosjekter i
utlandet. Vi søkte om penger til to prosjekter i Vietnam, ingen av dem ble tilgodesett. Skuffende,
men vi er i godt selskap. Bare 10 av 133 søknader ble tilgodesett.
“We received 133 applications, totalling the amount of NOK 262 million. There were many good
projects, and we were only able to award a grant to 10 projects due to the announcement being for
NOK 20 million.”
Det positive er at vi under arbeidet med den ene søknaden, en plastsamler i elva Thu Bon, kom i
kontakt med organisasjonen IUCN, som er engasjert i et miljøprosjekt i et elvedelta og
våtmarksområde nær Hoi An i Vietnam. Dette er et tett befolket område med mye forurensing, ikke
minst plast. IUCN likte ideen vår med å få produsert en «plastic skimmer» som kan lede plasten inn til
land. De har allerede kontaktet lokale myndigheter i området, som ønsker et slikt initiativ veldig
velkommen. Nå har vi i tillegg kommet i kontakt med Scale AQ, et norsk selskap som produserer

utstyr for havbruksnæringen. De har en stor fabrikk i Nha Trang i Vietnam, med alt som skal til for å
produsere plastsamleren. Dette vil gjøre produksjon og frakt av plastsamleren langt rimeligere i
forhold til om den skulle vært laget i Norge. Grunnet korona-pandemien er både Norge og Vietnam
delvis stengt ned denne våren, men her er det noen spennende kontakter som skal følges opp så
snart korona slipper taket!
Økonomi.
Inntekter: Tilskuddet fra KPMG på 136.500 utgjorde nesten 70% av driftsinntektene i 2019. I tillegg
økte inntektene på medlemskontingent og gaver fra medlemmer fra ca 30.000 til ca 60.000 fra 2018
til 2019. Særlig gledelig med faste givere som, uten egentlig å ha blitt spurt engang, har valgt å
opprette en giveravtale med en organisasjon helt i startgropa. Vi skal gjøre dere stolte!
Utgifter: Støtte til prosjektet «Fighting Plastic in Mekong» og reiser til Vietnam ifm prosjektet utgjør
ca 90.000. Nettsider, crm-tjenester, synlighet på sosiale medier kom på ca 45.000.
Et underskudd i 2018 på ca 7.000 er snudd til et overskudd pr 31.12.19 på ca 31.000.
Her følger en oversikt over alt som har vært gjort i Rivers.Global’s navn i 2019, for de som er ekstra interessert :
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Aurelien møter Nofir i Bodø.
Martin besøker NMAV og prosjektet i Mekong i forbindelse med jobb i Singapore.
Foredrag (Martin) om Rivers.Global hos «Grønn Dialog», Moss.
Styremøte.
Møte med Egersund Group (Martin).
Skype-møte med Nofir og Markleen (Martin).
Skype-møte med Nofir og Markleen (Martin).
Seminar, Oslo, Circular Clean-up (Martin).
Foredrag (Martin) på Tomb Videregående, Råde.
Seminar, Oslo, om «Digital Fundraising» (Martin).
Styremøte.
Skype-møte med NMAV i Vietnam (Martin).
Aurelien keynote speaker NU, "Sustainable development goals and climate change"
Skype-møte med Nofir og Markleen (Martin).
Foredrag (Martin) for Sarpsborg diakoniutvalg.
Årsmøte, Moster Amfi.
Seminar, Oslo, om kommunikasjon, Proviso (Martin).
Møte i Oslo (Arild og Martin).
Seminar, Oslo, “Future Innovation Day» (Martin).
Styremøte.
Stand på Korsvei, Seljord (Martin).
Styremøte.
Seminar, Oslo, om plastforsøpling, arr: Handelens Miljøfond (Martin).
Møte med Solidus, vår nye CRM-leverandør.
Foredrag (Martin) på Greåker VGS.
Styremøte.
Arild og Martin besøker “Fighting Plastic in Mekong”, sammen med fotograf E. Yang.
Martin intervjues om Rivers på Furulydagene, Råde.
Oppstartsmøte Solidaritetsaksjonen Greåker VGS (Martin).
Frokostmøte, Oslo, Solidus om fremtidens givermønster (Martin).
Martin deltar med info om Rivers på SOL-konsert, Greåker VGS.
Styremøte
Foredrag om Rivers på St Olav VGS (Martin).

Det ble sendt ut 10 nyhetsbrev i løpet av 2019, til medlemmer og støttespillere.
Sarpsborg 16.april 2020, for styret: Martin Alvsvåg, styreleder.

Presentasjon av nye kandidater til styret:

Namn: Janne Hillersøy
Alder: 49
Sivilstand; Sambuar, fire born
Utdanning: Lærar, ein mastergrad i IKT, og ein mastergrad i
offentleg styring og ledelse (MPA)
Yrke: Plan- innkjøp og kommunikasjonsansvarleg i SIM
(Sunnhordland Interkommunale Miljøverk). Tidlegare; Journalist i
Bømlo-nytt og Haugesunds Avis. Lærar v/Fitjar vidaregåande.
Interesser: Friluftsliv, fjell, padling, bøker.

Christian Dubrau (37)
Er opprinnelig fra Tyskland, men har bodd i Norge siden 2004. Gift,
fire barn.
Master i Regnskap og Revisjon og har jobbet innen revisjon for
KPMG fra 2008 - 2014.
Controlling i Redd Barna fra 2014, siden 2017 leder av
økonomiseksjonen.
Engasjert hobbybirøkter og har vært med å grunnlegge BYBI Oslo i
2012. Vært med på å bygge opp den sosiale
entreprenøren Epleslang AS.
Siden 2015 styremedlem i Cultura Sparebank - Norges mest etiske
bank.
Glad i å sykle og tilbringe tid med familien.

