
Årsrapport Star for Life Norge 2020 

 

 

 

Om fundraisingarbeidet  

Stiftelsens hovedmålgruppe er 

familieforetak og kunder og nettverk av 

disse. Sekundær målgruppe er ledende 

CSR-aktører innenfor bank/finans, 

kultur/media, andre stiftelser og 

næringsmiddelindustri. 

 

 

                                 DREAMBOOK  

Hovedmålet i det operative arbeidet er å invitere inn ulike familieforetak som langsiktige 

partnere for å skape en forutsigbar økonomisk plattform i vår fundrasing. Samtidig er målet 

å styrke CSR-engasjementet til partnernes medarbeidere, kunder og nettverk gjennom ulike 

target charity-aktiviteter. Det er i 2020 tegnet avtale med to familieforetak og en tredje 

partner. Totalt har Star for Life Norge nå 4 partnere på 3-års avtaler. Midler herfra vil 

konsentreres rundt mobile klinikker og skoler som stiftelsen i Norge har ansvar for.  

Totalt representerer avtalene 200k per år over tre år, men med en tydelig opsjon på å øke 

sponsoratet gjennom ulike aktiviteter. Det utvikles også nå et program for partnerdag i 

Norge og modell for co-partnerskap. 

Det er i 2020 gjennomført tre Target Charitiy aktiviteter med SfL-armbånd og charity run 

(juni-juli) og Dreambook (desember-januar) som totalt samlet inn 183k. Target charity står 

for 48% av innsamlede midler i 2020. 

Planlagt SfL-konsert høsten 2020 er flyttet til høsten 2022. Målet her er å få med 80-100 

skoleungdommer. Vår plan er at konserten skal avholdes i Nordea Private Bankings HQ. 

Økonomi  

Innsamlede midler i 2020 er 383k (213k). Kostnader er 22k (150k). Merk at inntekter og 

kostnader for 2019 er inkludert vår konsertvirksomhet og faller helt bort i regnskapet for 

2020. Det er i 2020 overført 360k (føres som prosjektkostnader) til morstiftelsen i Sverige. 

Resultatet for 2020 er et tilnærmet nullresultat, 2k (63k) og overføres til annen 

formålskapital. Administrasjonsprosent ligger på 6% (4%). Formålsprosent er 94% (96%). 

Mindre kostnader er som før tatt av avtalepart i Norge. Avtalepart har heller ikke fakturert 

konsulenthonorar for 2. og 3. tertial. Den økonomiske risikoen i stiftelsen vurderes som lav. 

For utfyllende informasjon og forklaringer på regnskapsprinsipper se årsregnskap og noter. 



 

                            CHARITY RUN                                                             UTDELING LESELAMPER 

 

Styresammensetning/arbeid 

Nytt styret ble konstituert den 3. desember. Generalsekretær i Sverige er ny styreleder og 

tidligere styreleder går inn som styremedlem. I tillegg har ny partner/sponsor fra 2invest 

kommet inn i styret. Totalt utgjør styret 5 personer. Styret ser for seg 2 til 3 styremøter i et 

kalenderår og søker å gjøre disse digitale til vi får en normal situasjon igjen.   

Avtale mellom SfL Sverige og Relasjonsselskapet (avtalepart Norge) er tegnet for 3 nye år 

(2021-2023). Avtalen følger i hovedsak tidligere avtale. Konsulenthonorar vil som før dekkes 

av stifter i SfL Sverige. 

Star for Life Norge er godkjent av Norges Innsamlingsråd og Innsamlingskontrollen. Deloitte 

er stiftelsens revisor. 

Aktiviteter 

Se oppdatert tidslinje for hovedaktiviteter i 2021 under.  

 

                            

                       

                                  

                
                      
                   
                           
            
                         
             
                   
         
                      
             
             
                            
                     
                      
                       
               

                        
                          
                      
                              
                             
                          
      
                           
             
                     
          

                       
                          
                          
                  
                       
                 
                                
                            
                     
                              
                               
                          
         
                          
                   
                

                               
                
                              
                               
                              
                           
                          
                           
                          
                         
                            
                             
       
                              
                              
                         

https://www.innsamlingskontrollen.no/organisasjoner/star-for-life-norge/

