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1. Valg af dirigent
Nis Sørensen vælges som dirigent, Benjamin Bach vælges som referent.

2. Bestyrelsens beretning
Bestyrelsen beretter fra året, der gik og opsummerer generelt foreningens status. Formanden,
Bent Blindbæk, beretter, og resten af bestyrelsen supplerer.
Fungerende infrastruktur. Henover årene er vi blevet bedre og stabiliserede omkring vores
organisation og arbejdsgang især i Danmark. Logistisk arbejde i DK er blevet så godt som en
rutine, og vi har egne systemer såsom LCRS, der er tilpasset vores behov. Udstyr hentes,
testes, pakkes osv. uden der opleves problemer.
Selvbærende model, omkostningerne til drift bæres I modtagerlandet, og FAIRs rolle er dermed
blevet fokuseret. Tidligere uholdbare finansielle strukturer fra det første projekt er afviklet, og vi
behøver ikke at frygte lignende størrelser af udgifter i fremtidige projekter.

Aktiviteter i Malawi
Projektet i Mzuzu med Mzuzu University er indtil videre en succes.
Den irske organisation Camara har sendt 10.000 computere afsted. Vores milepæl I 2013 var
computer nr. 1000. Vi kan godt som målsætning have at sende 1000 computere afsted årligt.
Dette skyldes, at mulighederne og samarbejderne I Malawi eksisterer.
Vi sendte computere afsted til NICEs lokalkontorer I 2012, og vi kan ikke endnu se resultatet af
dette projekt. Teknikerrollen var for svagt løftet: Computere er ikke I drift, de er leveret og efter
lang tid er der intet sket. NICE har erkendt, at deres fokus nu kun er på valget den 20.maj 2014.
Den administrerende direktør i NICE, Ollen Mwalubunju, har overtaget kontakten for vores
aktiviteter med NICE. En ny teknisk chef / kontakt vil blive udpeget i NICE, og vores kontakt vil
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indtil da udelukkende være Ollen, der dog roser samarbejdet og vil forblive CC på al kontakt
fremover.
NICE og FAIR har underskrevet en ny MOU, som ser it på et strategisk niveau for NICEs
vedkommende. Derudover er de lokale kontorer (local district libraries) nu begyndt at blive omtalt
som lokale ressource / informationsscentre, hvilket er med til at understrege, at it'ens rolle i
organisationen langsomt tages mere seriøst.
NICE har ikke være en egentlig itorganisation hidtil, og vores tidligere tekniske kontakt har ikke
haft de fornødne kompetencer. Teknikeren er dog udskiftet nu; men den egentlige udvikling ses
gennem projektet i Mzuzu University, som har en egentlig ICT Department.
NICE har en aftale med EU frem til 2020, og dermed burde det efter valget 20. maj er overstået,
være muligt at fortsætte samarbejdet på et nyt og langsigtet niveau.
Oplevelsen på Mzuzu har været generelt positiv. Det største succeskriterium er sket i kraft af, at
universitetet selv har sat yderligere 2 skolecentre op på egen hånd og er i gang med projektets
tredje og sidste itcenter i dette øjeblik.
Kravspecifikationer og generel dokumentation og kvittering for udstyr har fået et enormt løft
gennem Mzuzuprojektet. Universitetet svarer hurtigt på mails, har allerede modtaget betalinger
(service fee) fra skolerne.
Der blev i opstartsfasen af Mzuzuprojektet konstateret, at nogle skoler ikke var interesserede i at
indgå i itprojekter pga. tidligere dårlige erfaringer med andre NGO’er der udstattionerer ITudstyr.
Efter realiseringen af de første centre har historien om projektets duelighed spredt sig til tidligere
skeptiske skoler, som nu har gjort tilnærmelser for at blive taget i betragtning i næste projekt.
Dette siger forhåbentligvis noget om, at vi har udviklet en model, der skabe respekt i
modtagerlandet selvom vi sammenlignet med f.eks. SchoolNet er en meget meget lille NGO.
Fremadrettet er der bestemt basis for, at vi meget snart sender yderligere 500 computere afsted
og starter 10 itcentre mere. Der vil dermed ske et økonomisk løft af Mzuzuprojektet, altså en
kapacitet, som vil kunne løfte projektets tekniker til fuldtid og gerne skabe råderum for at erhverve
eget transportmiddel.
Det kan være vanskeligt at få studerende til at deltage på frivillig basis, men dette har dog været
tilfældet med stor succes. Dog ved vi, at det kan lade sig gøre, og universitetet nok skal
addressere problemerne ift. at bruge universitetsstuderende som frivillig arbejdskraft: Altså at
studerende går glip af undervisningstimer. Vi kan også overveje en model, hvor de studerende
aflønnes for arbejdet. Det bemærkes også, at det kan være tungt bureaukratisk foretagende at
indlægge opsætning af itcentre som en del af pensum, men FAIR bør arbejde for at have flere
måder at gribe det an på og aktivt spørge ind til praksis. Således at projekterne fortsat løftes og
opstartes med hjælp fra motiverede, dygtige ICTstuderende.
Fremadrettet har vi muligheder for at starte nye civilsamfundssamarbejder (f.eks. målrettet
CISU), men der er også masser af energi og ideer fra open source verdenen, a la. Do It Yourself
/ Together.
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FAIR i Danmark
Målsætningen for 2013 var at få 4 partnere, men vi fik kun 2.
Aleris/Hamlet er trådt ud med virkning fra næste år. Dette sætter fokus på, at vi skal fastholde
vores partnere ved bedre information om vores aktiviteter.
Der er udstyr nok til at pakke en ny container d.d. Der skal fundraises målrettet til dette, og målet
er at skaffe 100.000 kr for at være klar til projektet.
Marthe er i virksomhedspraktik i marts/april og har sendt fondsansøgninger afsted;
ansøgningsdokumenterne er blevet væsentligt forbedrede.

3. Godkendelse af regnskab
Den færdigreviderede årsrapport fra 2013 er modtaget fra Claus Carlsen Revision og
fremlægges af Kurt Astrup. Der er underskud, fordi 2013 var et projektår, hvor der blev anvendt
opsparede midler.
Projektet med NICE i Malawi er revideret færdigt, dog med en anmærkning fra den lokale
autoriserede revisor. Kurt bemærker, at der har været et behov for en fast kontakt og styrke til at
følge op på forhold og påtale mangler [projektregnskabet fra NICEs side var stærkt forsinket].
Årsrapporten viser et underskud, som giver et behov for bedre at forklare, at vi er en
formålsdrevet organisation. Underskuddet er derfor ikke et problem i sig selv, da det dækker
over, at der er anvendt midler til foreningens formål (i 2013 især Mzuzuprojektet).
Årsrapporten godkendes.

4. Godkendelse af budget og kontingent
Budgettet fremlægges.
I forhold til regnskabet 2013, er det stort set samme tal, 100.000 øremærkes til Mzuzu projekt 2,
og pengene findes direkte i fondsansøgninger.
Ellers er tallene uændrede.
Beregning af moms skal gøres mere nøjagtigt, dvs. alle tal i budgettet skal gøres momsfri.. det
påvirker dog ikke det samlede billede.
Kommentar: Vi skal begynde at budgettere tilbagetagning.
Kontingent: Forsat 50 kr / året.
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5. Valg til bestyrelsen
●
●
●
●
●

Benjamin Bach 2013 2015
Andreas Beierholm 20132015
Bent Blindbæk (formand, udpeget af bestyrelsen)
Hanne Reck 20122014
Philip Douglass 20122014

Hanne Reck træder ud af bestyrelsen.
Kristoffer Ravlo er valgt ind, 20142016.
Philip Douglass genopstiller og er valgt ind, 20142016.
Nis Sørensen og Marthe Friedrich er bestyrelsessuppleanter.
Da Hanne Reck træder tilbage som kasserer, overtager enten Kristoffer Ravlo eller Philip
Douglass.

6. Valg af revisor
Carl Clausen er valgt som bestyrelsens revisor.

7. Eventuelt
Vi havde en rigtig hyggelig julestue! Det skal vi gøre noget mere.
Har haft et møde med REACT langt om længe, og der er stadig gode muligheder for
samarbejde, især måske ift. praktikstillinger.
Kommentar ang. mere målrettet indsats for læring og træning.
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