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Styret i Rivers.Global har siden årsmøtet 2.mai 2020 bestått av følgende personer: 

Martin Alvsvåg (leder) 

Aurélien Delaval (nestleder) 

Janne Hillersøy 

Phung Hang 

Arild Fehn 

Christian Dubrau 

 

 

Siden mars 2020 har verden vært i en unntakstilstand grunnet covid-19. Det har selvsagt også 

påvirket arbeidet i Rivers.Global. Det har likevel vært et aktivt år. Ikke minst har arbeidet 

med The River Cleaner vært med på å gi retning for organisasjonen.  

 

Vi har hatt 10 styremøter i tillegg til 

årsmøtet i 2020. 6 nyhetsbrev ble sendt 

ut, fire via Mailchimp, to som vanlig 

mail. 

 

2020 ble første året vi fikk 

momskompensasjon. 

Første året vi kom inn på lista over 

organisasjoner som er godkjent for 

skattefradrag ved gaver over 500 

kroner. 

Første året hvor Rivers.Global ble tildelt 

et kirkeoffer, i Fjellhamar kirke 

11.oktober. 

Det ble også det første året med flere 

gaver over 1.000 kroner samt flere 

faste givere. Enormt motiverende! 

 

Antallet medlemmer bikket så vidt 300 i 

løpet av året. 

 

 

Vi støttet i 2020 prosjektet «Fighting Plastic in Mekong» med 25.000 kroner. På bildet 

arrangeres det skolekonkurranse om å lage byggverk av plast! Vi er i samtaler med 

Misjonsalliansen for å se på om vi kan utvikle samarbeidet vårt ytterligere ettersom den 

organisasjonen har arbeid i en rekke land med store utfordringer med plast på avveie. 

 

 

 

 



 

 

Greåker Videregående bidro med 

125.000 kroner til Rivers.Global i 

2020. Et enestående resultat, ikke 

minst med tanke på at mange 

aktiviteter måtte avlyses grunnet 

covid-19.  

Bildene er fra en aksjonsdag 30.1 

og SOL-konserten 27.10. På 

aksjonsdagen ble det blant annet 

solgt høvler til inntekt for Rivers!  

 

Den andre skolen i Sarpsborg som 

ønsket å støtte Rivers i 2019, St 

Olav videregående, har innstilt 

alle innbringende elevaktiviteter 

inntil videre. 

 

Samarbeidet med Greåker 

videregående fortsetter, 

forhåpentligvis uten covid-

begrensninger etter hvert! 

 

 

I forbindelse med TV-aksjonen var det noen kommuner som ønsket å støtte 

formålet, som var arbeid mot plastforsøpling av havet, men ikke WWF, som 

var tildelt årets TV-aksjon. Det handler om ulike syn på rovdyrforvaltningen. 

Flere av disse kommunene gav penger til andre organisasjoner. Følgende 

gav til Rivers.Global: Tynset (60.000), Skjåk (20.000), Lesja (15.000), 

Ringebu (10.000), Bardu (8.000) og Hattfjelldal (3.000). I tillegg var det 

egne aksjoner i Alvdal, Snåsa og på Rena samt at enkeltpersoner gav på 

vipps. Samlet kom det inn ca 150.000 her. I tillegg har vi fått nye medlemmer og støttespillere 

i disse kommunene. Sett fra havets perspektiv er dette utelukkende positivt, ettersom 

kommunene uansett ikke ville gitt til WWF. 

 

Vi fikk avslag på søknadene til 

Handelens Miljøfond i 2020 også, 

selv om vi hadde kjøpt bistand for 

å skrive gode søknader.  

1 oppstartsøknad for å kunne 

ferdigutvikle og teste The River 

Cleaner i simuleringsprogrammer 

hos SINTEF, og 1 søknad for å få 

bygget en plastoppsamler i 

Vietnam, i samarbeid med IUCN. 

Som følge av avslagene, har vi i  

 

 



samråd med SINTEF besluttet å bygge en liten modell av plastoppsamleren og teste den selv 

mens vi parallelt skaffer til veie pengene som trengs for å bygge en pilot i full skala i 

Vietnam.  

 

Aurélien deltok på konferansen 

OceanAction! i Brussel 5.februar som Seas 

at Risk arrangerte. Der fikk han være med 

på workshoper på EU-nivå. Vi prioriterer 

ikke slike konferanser høyt. Reisene er 

dyre og har et klimaavtrykk.  

Likevel bør vi prioritere å bygge nettverk 

på noen slike konferanser. Da blir det også 

etter hvert lettere å kunne søke støtte 

internasjonalt. Folka bak filmen “Blue 

Planet 2” holdt foredrag på konferansen, 

se bildet.  

Her litt fra Auréliens rapport:  

“The main purpose of the conference was to put forth a road-map to 2030 for the EU to adopt, 

written and signed by NGOs that are members of Seas at Risk, which made up the majority of the 

conference attendees. The road-map is called the Blue Manifesto, and was the focus of talks, 

workshop activities, and debates during the conference. Also present were EU representatives at 

different levels, academics, and artists of various disciplines.”  

 

Økonomi. 

Resultatet steg fra 30.000 i 2019 til 300.000 i 2020. Det er en prosentvis fantastisk økning! 

Det skyldes inntekter fra Greåker videregående, de nevnte kommunene ifm TV-aksjonen, 

medlemskontingent og gaver, både engangsgaver og fra faste givere. Flere offentlige 

tilskuddsordninger krever en egenandel, det har vi litt av nå. Tusen takk! 

Utgiftene ble færre grunnet svært lite reising, både innenlands og utenlands. Vi har fått 

trykket «miljøvennlige» T-skjorter roll-ups av The River Cleaner, og ellers hatt utgifter på 

hjemmeside og sosiale medier. En organisasjon i vekst trenger aktiviteter og synlighet, derfor 

vil det være gunstig når covid-19 slipper taket. 

 

 

 

 

 

Sarpsborg 13.april 2021, for styret: Martin Alvsvåg, styreleder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Presentasjon av valgkomiteens forslag til nye styremedlemmer: 

 
Phung Hang og Arild Fehn står på valg i år. Phung ønsker ikke gjenvalg, Arild ønsker å 

fortsette. Styret ønsker å utvide styret fra 6 til 8 personer. Det vil gjøre oss mindre sårbare 

hvis folk blir syke eller forhindret fra å være med på styremøter. Særlig viktig siden vi ikke 

opererer med varamedlemmer. 

 

Det sittende styret har vært valgkomite, og vi innstiller på at følgende nye 

styremedlemmer velges inn ved akklamasjon på årsmøtet 20.4.21: 

 
 

Nghia Quoc Trinh (f. 1972) 
 
Nghia Trinh er født og oppvokst i Vietnam. 
Vannkraftingeniør. Bachelor fra Hanoi, master og 
doktorgrad fra NTNU i Trondheim.  
 
Nghia snakker flytende vietnamesisk og engelsk, og 
stadig mer norsk. Han har arbeidserfaring og et stort 
nettverk i Vietnam. Brede kunnskaper innen 
ingeniørfaget og hydraulikk, samt vietnamesisk språk 
og kultur. Jobber til daglig ved SINTEF i Trondheim. 
 

Ellen Sandvik Mikkelsen (f. 1980) 

Født og oppvokst i Oslo og Lørenskog, bodd mange 

år i Fredrikstad. Utdannet innen sosiologi og ledelse, 

og skal starte på masterutdanning til høsten. Snakker 

spansk i tillegg til norsk og engelsk. 

Lang erfaring innen frivillig arbeid, både politisk og 

organisatorisk, jobbet mye med miljø, bærekraft og 

naturvern. De siste 5 årene har jeg arbeidet 

hovedsakelig med ansvar for marin forsøpling, både 

som fagrådgiver, politisk rådgiver og prosjektleder.  

Arbeider nå som fagrådgiver i Norges 

Naturvernforbund, prosjektleder for marin forsøpling. 

Maja Bernhoff (f. 1994) 

160 cm og lukter bål. Kommer fra Helgelandskysten.  

Har en Bachelor i Geologi og en Mastergrad i Miljø 
og Naturressurser. Jobber for tiden i en 
prosjektstilling som plast-rådgiver i 
Naturvernforbundet i Troms og Finnmark med fokus 
på tiltak mot forsøpling. Opptatt av det rettferdige 
forholdet mellom mennesker og natur, der naturen 
skal ivaretas med respekten den fortjener. Mine 
interesser er gode samtaler, hundekjøring, bålkaffe, 
og ren natur.  


