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ÅRSMØTE 2021
Buskerud innvandrerråd (BIR) avholder sitt årsmøte
Fredag 18. juni 2021 kl. 18.00
Sted: Buskerudveien 72, Drammen
Hvis smittesituasjonen endrer seg blir møtet digitalt

Alle innvandrer- og flerkulturelle organisasjoner i Buskerud inviteres til dette årsmøtet.
Hver innvandrerorganisasjon og flerkulturell forening kan stille med så mange representanter de ønsker 
på årsmøtet, men det er kun én fra hver medlemsorganisasjon med betalt kontingent, som har 
stemmerett. Årsmøtet er BIRs øverste organ. Dagsorden i.h.t. vedtektene. Vikens fylkesordfører 
Roger Ryberg åpner dagen

DAGSORDEN:
 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Valg av møteleder
 3. Valg av årsmøtesekretær
 4. Valg av to personer som skal undertegne protokollen sammen med møteleder 
  og årsmøtesekretær
 5. Fastsettelse av kontingent - Styrets innstilling:  Uforandret – kr. 200,- per år
 6. Årsberetning for 2020
 7. Regnskap for 2020
 8. Innkomne forslag
 9. Budsjett for 2021
 10. Valg 
Andre saker som skal behandles på årsmøtet, må være styret i hende senest to uker før årsmøtet.

Valgkomitéens innstilling

Leder:  Ikke på valg
Nestleder:   Nasim Rizvi Velges for 2 år     
Økonomileder: Idris Winningah Ikke på valg 
Sekretær:                Ikke på valg   
Styremedlem:    Ikke på valg 
Styremedlem: Hayri Kilinc Velges for 2 år  
Styremedlem:  Ikke på valg     
Varamedlem: Hilal Erkøk Kømurcu Velges for 1 år 
Varamedlem: Ali Imran Naqvi Velges for 1 år
Varamedlem: Refka Kovac Velges for 1.år

Valgkomitéen har bestått av:

Leder:  Yousuf Gilani
Medlem:   Mustafa Gezen
Medlem:   Lola Awoyemi
Valgkomite velges for 1 år

Trykk og grafisk design: Eiker Trykkeri AS
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Frivillighet

AKTIVITET

Arenaskapere

Glede Kommunikasjon

Respekt

Samarbeid
Samfunnsengasjement

MANGFOLD

STOLTHET

FellesskapToleranse

Dialog
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Buskerud innvandrerråd (BIR) er en samordnende paraplyorganisasjon for over 
30 innvandrerorganisasjoner med ca. 4000 personmedlemmer i Buskerud.
Siden opprettelsen i 1998, har BIR alltid vært en aktiv og viktig aktør i Buskerud.  

Rådet er engasjert i meningsfullt, brobyggende og dialogskapende arbeid i samspill med 
mange andre aktører på fylkes- og regionalnivå. Buskerud innvandrerråd er opptatt av 
respektfull dialog og god kommunikasjon mellom folk på tvers av kulturer og etnisitet.  
Organisasjonens hovedmål å skape arenaer hvor forskjellige meninger, folkegrupperinger
og kulturer kan møtes.

BIR prøver å skape et positivt bilde av innvandrere å jobber hardt og målrettet for positiv 
og effektiv integrering av innvandrere i samfunnet.
BIRs formål, tankegang og aktiviteter har alltid vært interessante for forskjellige aktører 
både lokalt og nasjonalt, og BIR har flere samarbeidspartnere.  
Kort nevnes:  Buskerud fylkeskommune, Fylkesmannen i Buskerud, flere kommuner i 
Buskerud, IMDI, Kulturdepartementet, INLO, mange frivillige organisasjoner i Buskerud, osv.

Arbeids- og aktivitetsmengden i Buskerud innvandrerråd har økt betydelig de siste årene.  
Rådet har oppnådd mye denne perioden. BIR blir i dag verdsatt som en betydningsfull 
organisasjon av bl.a. Buskerud fylkeskommune.

Året 2020 var sterkt preget av covid-19 pandemien, men Buskerud Innvandrerråd 
tok ansvar og bidro med informasjonsarbeid.
Dette året har også vært preget av valget om å fortsette BIRs 
medlemsskap i  INLO (Innvandrernes Landsorganisasjon).
Buskerud innvandrerråd har markert seg på de fleste arenaer 
i Buskerud og andre deler av Norge.

ÅRSBERETNING 2020

FORORD

GLEDEN AV Å 
VÆRE NORSK!
“Vi skal være med på å utvikle det norske samfunnet videre. Vi har alle et samfunnsansvar. Det handler om å lære norsk, ta seg en utdanning eller arbeid.”

Bijan Gharahkhani

STOLTHET

VIL DU 
VITE MER?

BESØK 
http://www.buskerud.innvandrerrad.no/ for mer informasjon, eller følg med på vår facebookside: www.facebook.com

/Buskerud-Innvandrerråd
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ÅRSMØTE 2020

Årsmøtet ble avholdt torsdag 28. mai 2020.  Alle medlemsorganisasjoner og stemmeberettigede 

hadde fått innkalling og sakspapirer minst fire uker før årsmøtet.

VALGKOMITEEN BESTOD AV:

 • Yousuf Gilani

 • Mustafa Gezen

 • Lola Awoyemi

VERV  NAVN  BOSTED PERIODE

Leder Bijan Gharahkhani Hokksund 2020 - 2022

Nestleder Nasim Rizvi Drammen 2019 - 2021

Økonomileder Idris Winningah Drammen 2020 - 2022

Sekretær Rade Almudaffer Lier 2020 - 2022

Styremedlem Hayri Kilinc Drammen 2019 - 2021

Styremedlem Hoa Thai Lier 2020 - 2022

Styremedlem Maria Nancy Amundsen Ringerike 2020 - 2022

Varamedlem Hilal Erkøk Kømurcu Drammen 2020 - 2021

Varamedlem Ali Imran Naqvi Drammen 2020 - 2021 

Varamedlem Refka Kovac Drammen 2020 - 2021

STYRET I BIR ETTER ÅRSMØTET 2020:
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MØTER OG SAKER

Det er behandlet 25 saker på 4. ordinære styremøter, 

som har vært holdt på BIR´s kontor i Folkets hus 

i Drammen. Per 31. desember 2020 hadde BIR 32 

medlemsorganisasjoner.

Buskerud innvandrerråd har vist at det viktigste for arbeidet 

til organisasjonen er å kunne bidra i samfunnet.  BIR er en 

frivillig organisasjon og engasjementet er et resultat av øn-

sket om et bedre samfunn for alle.  

BIR har gjennom forskjellige tiltak og aktiviteter engasjert seg 

i flere viktige og aktuelle saker.

Styremedlemmene har deltatt i ulike fora for å fronte saker 

på vegne av innvandrerrådet.  Bl.a.  Buskerud Fylkeskom-

mune, Innvandrernes Landsorganisasjon (INLO), Utlend-

ingsnemnda (UNE), Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

(IMDI), NAV Brukerutvalget for Buskerud, NAV Brukerutval-

get for Kongsberg, Lier, Røyken og Hurum, Gjestebud Norge, 

Globus Festivalen, Drammen kommune, Ringerike kommune, 

Ringerike Røde Kors, AOF Buskerud, VOFO,  Øvre Eiker kom-

mune, Nedre Eiker kommune, Lier kommune, TV-aksjonen i 

Buskerud, 8. mars arrangement, Drammen og omegn tros- 

og livssynsforum (DOTL), Det Tyrkiske Trossamfunnet, Søn-

dre Buskerud Politi, Dagsavisen Fremtiden, Tauheed Moske, 

Drammen Moske, Lo Buskerud, Lo Viken, Drammen Interkul-

tur, Frelsesarmeen,  m.fl.

Representanter fra fylkeskommunen, kommunal sektor, lag 

og foreninger, med flere, har deltatt i flere av BIR´s møter.  

Dette har vært positivt for BIR´s arbeid gjennom hyppige ori-

enteringer og raske avklaringer på spørsmål.
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FRIVILLIGHET!
Aktivitetsnivået i BIR har økt de siste årene.  

Ildsjelene bruker mye av sin tid til det frivillige arbeidet i rådet.  

Dette i tillegg til de utfordringene hver enkelt av oss har i forbindelse 

med arbeidslivet og på hjemmebane.

Styremedlemmer og medlemsorganisasjoner i BIR er og vil være blant 

de viktigste ambassadører for det flerkulturelle Buskerud.

Et oppegående innvandrerråd i Buskerud fordrer hyppige møter 

med fylkeskommunen og politikere, samt oppfølging av vår 

hovedmålgruppe – minoritetsbefolkningen

Arbeidet vi gjør i BIR er en viktig ressurs for 

fylkeskommunen og de folkevalgte i vårt fylke 

og også nasjonalt.
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VERV
  BIJAN GHARAHKHAN

• Fylkesstyremedlem TV-aksjonen i Buskerud
• Styremedlem i Øvre Eiker viser ansikt
• Styremedlem i Globus
• Styremedlem Gjestebud Norge
• Tv aksjonen Norge
• Leder av Kontrollkomiteen – INLO
• Medlem i Ekspertutvalget oppnevnt av Kunnskaps og  
 Integreringsdepartementet,  tiltak på integrerings-  
 feltet som følge av koronapandemien
• Flerkulturelt Råd Viken- Styremedlem

  NASIM RIZVI
• Nestleder INLO
• Nemndmedlem i Utlendingsnemnda (UNE)
• Styremedlem i Integrerings- og 
 mangfoldsdirektoratet (INLO)
• IMDIs referansegruppe for tvangsekteskap og 
 negativ sosial kontroll
• Leder i  World Wide Womens Forum (WWWF)
• Programstyret for regionale planer i Viken
• Meddommer DrammenTingrett
• Flerkulturelt Råd Viken- varamedlem

  IDRIS WINNINGAHI
• Nav Drammen brukerutvalg
• Funksjonhemmedes Fellesorganisasjon
• Gjestebud
• Tv aksjonen Norge

  HOA THAI
• NAV – brukerutvalget for Lier, Hurum og Røyken 
• Felles samling for brukerutvalgene i hele Buskerud  
 sammen med NAV Buskerud
• Samarbeid med Den Vietnamesiske MTQ og 
 Drammen Interkultur om å arrangere kulturaften.
• Dialogmøte Funksjonshemmedes 
 Fellesorganisasjon (FFO) Buskerud

  MARIA NANCY AMUNDSEN
• NAV – brukerutvalget for Ringerike og Hole
• Medlem i valgkomiteen i INLO

  HILAL ERKØK KØMURCU
• Tv Aksjonen buskerud
• 8. Mars komiteen

  ALI IMRAN NAQVI
• Funksjonhemmedes Fellesorganisasjon

  REFKA KOVAC
• Varamedlem i INLO

BIR har vært mye omtalt i media i 2020. Dagsavisen Fremtiden, 

Utrop, Eiker Nytt, NRK Radio Buskerud, NRk, Tv2, Bygdeposten, 

Ringerike Blad, Drammens Tidende, Drammen Live24.

Både leder, nestleder og styremedlemmer og styremedlemmer 

har vært omtalt på grunn av jobben BIR gjør.  Leder har også 

skrevet mange kronikker og vært aktiv i samfunnsdebatten i 

media.

BIR I MEDIA
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JANUAR
• Leder Bijan Gharakhani og Økonomileder Idris 

 Winningah deltok under årsmøte til Gjestebud

• Leder Bijan Gharakhani  deltok under styremøte og 

 planlegging av Øvre Eiker viser ansikt 25 års jubileum

• Nestleder deltok i INLOs styremøte

• BIR mottok Læringsprisen fra VOFO – i forbindelse med  

 gratis norskkurs for alle, dette var en viktig 

 anerkjennelse for arbeidet BIR utfører

• Nestleder Nasim Rizvi deltok i møte om høring om 

 Kulturlivet i Drammen

• Styremøte i BIR

FEBRUAR
• Leder Bijan, nesteleder Nasim og Økonomileder 

 Idris deltok i møte om veien videre som innvandrerråd  

 med avdelingsleder frivillighet Viken og Fylkesleder 

 for kultur og mangfold

• Leder Bijan og økonomileder Idris deltok i 

 informasjonsmøte  med introduksjonskursdeltakere om  

 BIR og diverse aktiviteter 

• Arkivert BIR dokumenter i Statsarkivet i Kongsberg

MARS
• BIR støttet 8-mars markeringen, og var representert 

 ved styremedlem Hilal Kømurcu

• Leder Bijan Gharakhani hadde opplæring for 

 Innvandrerrådet,  Eldrerådet, Ungdomsrådet og rådet  

 for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Øvre Eiker  

 kommune

• Nestleder Nasim Rizvi var dommer for kåring av 

 beste Ungdomsbedrift i Fylket

• Styremøte i BIR

MAI
• Årsmøte i BIR

• Styremøte i BIR

• Styremøte i BIR

JUNI - JULI
• Leder Bijan Gharakhani deltok i dialogmøte med 

 Kirkelig Dialogsenter og DOTL

• Nestleder Nasim Rizvi deltok i møtet med flerkulturelt  

 friluftsliv

• Leder Bijan og Økonomileder Idris deltok i møte med  

 Lørenskog Innvandrerråd om etablering og erfaringer  

 med invandrerråd

• Nestleder Nasim Rizvi deltok i IMDIs Innspillsmøte om  

 den kommende handlingsplanen Frihet fra negativ sosial  

 kontroll og æresrelatert vold(2021-2024)

ÅRET 2020 MED BUSKERUD INNVANDRERRÅD 
Under beskrives BIR´s møteaktivitet med ulike samfunnsaktører i tillegg til konferanser og møter i regi 
av BIR som har vært avholdt i løpet av året.
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• Leder Bijan Gharakhani, nestleder Nasim Rizvi jobbet  

 med å bidra til at INLO kan få ordnet rutinene sine,  

 slik at rotet i regnskapet, forårsaket av leder Nosheen  

 og sekretær Valentina, kunne vært ryddet, og INLO  

 kunne fremstå som, en troverdig organisasjon. 

 Kontrollkomiteen, som ble ledet av Bijan Gharakhani, 

 var involvert og aktiv i dette arbeidet

• Leder Bijan, Nasim, Idris, Maria Teresa Bjerke, 

 Leder i VIR, Hiam Alchirput medlem i Vir og Inlo 

 representant, deltok i møte med INLO sekretær 

 Valentina, det ble bedt om tilgang til nødvendig 

 informasjon, INLO kontoer og bilag. Dette ble gjort fordi  

 BIR har hele tiden reagert på INLOs manglende rutiner  

 og rot i regnskapet. Revisor bemerket og bekreftet dette,  

 BIR kan ikke skrive under og bekrefte forhold som vi har  

 reagert på, og forsøkt  å bidra med kompetanse for å 

 få ordnet disse forholdene. 

 INLO, ved leder og sekretær, ønsket ikke dette, og viste  

 ikke vilje til samarbeid, og forsøkte å forkaste 

 kontrollkomiteen som ble valgt av årsmøte.   

 Etter alle forsøkene, og INLOs manglende vilje til å  

 samarbeide, og rydde i forholdene, valgte BIRs styre,  

 enstemmig å trekke seg ut av INLO. BIR kan ikke stille  

 seg bak INLOs rotete regnskap, som BIR hele tiden  

 har informert om bør ryddes i. Leder viste ikke vilje til  

 samarbeid og ønske om å ordne i forholdene. BIR har  

 hele tiden stått fast ved sine prinsipper, og kan ikke  

 godta noe som er galt

SEPTEMBER
• Buskerud Innvandrerråd (BIR) og Vestfold Innvandrerråd  

 (VIR), som består av engasjerte frivillige ressurspersoner, 

 har i flere tiår jobbet aktivt for å være organisasjoner for  

 mangfoldet i det norske samfunnet. Vi har opparbeidet  

 oss en kompetanse og erfaring som vi bruker og deler. 

 I 2020 har vi i BIR og VIR bestemt å ikke være medlem i 

 Innvandrernes Landsorganisasjon lenger. Vi har derfor  

 meldt oss ut av INLO 3. september 2020. 

 Dette for å kunne fortsette å bruke våre ressurser, tid og  

 frivillig innsats effektivt gjennom vår egen organisasjon, 

 og i samarbeid med fylke, og andre.

OKTOBER - DESEMBER
•  Buskerud innvandrerråd var aktive med sin digitale  

 bøsse til TV-aksjonen. Hilal Kømurcu representerte BIR 

• Nestleder Nasim Rizvi tok initiativ til å aktivere 

 organisasjoner og andre for å jobbe sammen mot 

 pandemien. Dette arbeidet resulterte i en serie med  

 digitale møter, og økt bevissthet om forebyggende 

 arbeid og informasjon om covid-19

• Leder Bijan Gharakhani, nestleder Nasim Rizvi og 

 styremedlem Hilal Kømurcu jobbet aktivt med covid-19  

 informasjonsarbeid

• Nestleder Nasim Rizvi ledet digitale møter med frivillige  

 ressurspersoner, organisasjoner, politikere, det offentlige  

 og diverse trossamfunn

• Leder Bijan og Nestleder Nasim Rizvi lager i samarbeid  

 med Drammen Kommune informasjonsfilmer om  

 Covid-19

• Nasim Rizvi deltok i IMDIs  møte i referansegruppen  

 for handlingsplanen Retten til å bestemme over eget liv  

 (2017-2020)

• Ringerike og Hole Røde Kors arrangerte Flerkulturell  

 Juletrefest, Leder Bijan Gharakhani deltok for 12.te gang,  

 og delte ut gaver til barn
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LEDERS SLUTTORD
Vi er veldig stolte over det frivillige arbeidet som vi har gjort, og vi er en

organisasjon som jobber hele tiden for å skape møte plasser. Vårt fokus 

har vært brobygging og integreringsarbeid til å skape et godt samfunn for 

alle. 

Vi tror på et vi-samfunn!
Vi har prøvd å være engasjert i mange år fordi ønsker en bedre hverdag for andre og den største gleden 

man kan ha, er å gjøre andre glad. Vi må stå sammen og være glad i hverandre. Selv om verden virker 

urettferdig, så finnes det mennesker som står for rettferdighet.

Det som gjør meg stolt over å kalle meg selv norsk, er at vi stiller opp for en bedre verden. Ja vi er med på

dugnad i våre lokalsamfunn, men vi er også med på dugnad for en bedre verden. Jeg gleder meg sammen

mange andre til å jobbe I det nye året med å håpe 2020 bringer lykke, fred, glede, muligheter til å jobbe

enda hardere for toleranse og holdningsskapende arbeid, Vi trenger en ny giv i toleransearbeidet i dag, mer

enn noen gang. Toleranseutfordringene forsvinner aldri. Vi vil forsøke å samle kreftene og fornye engasje-

mentet for de viktige verdiene som vi står sammen om.

Det har vært en begivenhetsrik arbeidsperiode for BIR. Som innvandrerråd har vi oppnådd mye denne peri-

oden. BIR blir i dag verdsatt som en betydningsfull organisasjon både lokalt og nasjonalt. Vi ser også en økt

aktivitet hos flere minoritetsorganisasjoner, arbeidet vårt gir altså gode resultater. Vi satser hele tiden på å

bli enda bedre, vi anser oss derfor ikke for å være i mål. BIR skal bli en enda sterkere og en mer slagkraftig

organisasjon. Det har vært givende å få lov å lede BIR det siste året. , Vårt arbeid blir verdsatt og sett. Dette

får vi bekreftelser på hele tiden. Når Buskerud Innvandrerråd blir brukt som et foregangsråd av IMDI for

minoritetsorganisasjoner, kan vi trygt si at ja, den jobben, tiden og engasjementet vi legger i dette arbeidet,

det er virkelig verdt alt. Jeg vil med dette takke for tiden som har gått og for styre- og medlemsorganisa-

sjonenes innsats for inkluderingsarbeidet i både vårt fylke og andre fylker i hele landet. På vegne av det

avtroppende styret ønsker jeg det nye styret og medlemsorganisasjoner lykke til med det videre mangfolds

arbeid for det flerkulturelle samfunnet.

Bijan Gharakhani

Leder Buskerud Innvandrerråd

Drammen, juni 2021
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RESULTATREGNSKAP 2020 NOTER  2020  2019

Inntekter

Tilskudd Buskerud Fyl.kommune  -350 000,00  -300 000,00 

Tilskudd fra INLO  -15 000,00  -44 000,00 

Medlemskontingent  -2 600,00  -2 800,00 

Andre inntekter   -    -5 000,00 

Merverdi kompensasjon for 2019  -23 559,00  -14 585,00 

Sum driftsinntekter   -391 159,00  -366 385,00 

Kostnader

Lønnskostnader m.m.   -    -   

Leie av  Kontor lokal (Folkets hus) 3  39 455,53   51 574,52 

Leie av driftsmidler    6 100,81   -   

Revisjonshonorar   20 000,00   14 875,00 

Konsulenthonorar   -     -   

Kontorrekvisita   4 526,08   16 125,32 

EDB Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.    10 008,51   9 925,70 

Kurs, literatur og Trykkeri saker   10 381,00   500,00 

Telefon / Porto   4 249,05   4 361,26 

Reiser og Transport   300,00   7 775,04 

Møtegodtgjørelse 2  55 557,50   52 000,00 

Prosjekt kostnader 3  9 976,00   75 100,00 

Kontingenter, fradragsberettiget    2 000,00   2 000,00 

Seminarer/Konf./tiltak/Årsmøte   -     34 684,62 

Støtte til Organisasjonene  14 500,00  32 000,00 

Interne møtekostnader  13 684,16  10 721,64 

Tap på fordringer   -     -   

Andre driftskostnad   3 156,41   9 237,28 

Organisering og gjennomføring 1  50 355,84   22 500,00 

Regnskap 1  9 000,00   -   

Tilbakeføring Utgående mva   18 958,28   20 254,66 

Sum driftskostnader   272 209,17   363 635,04 

Driftsresultat  -118 949,83  -2 749,96 

Finansinntekter   -51,93  -81,28 

Finanskostnader  473,00  403,66 

Annen renteinntekt (Agio +/-)   -     -   

Resultat av finansposter    421,07   322,38 

Resultat før skattekostnad   -118 528,76  -2 427,58 

skattekostnad   -     -   

Årsoverskudd(-) /underskudd(+)  -118 528,76  -2 427,58 

Overføringer

Avsatt til annen egenkapital   118 528,76   2 427,58 

Overført til annen egenkapital   -118 528,76  -2 427,58 

Sum overføringer    -     -   

Resultatoppstilling 2020
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EIENDELER  NOTER  2020  2019

Omløpsmidler

Fordringer  0,00 62 500,00

Andre fordringer  4 11 990,00 0,00

Sum fordringer   11 990,00 62 500,00

Kontanter  0,00 0,00

Bankinnskudd   258 682,20 87 521,74

Sum omløpsmidler   258 682,20 87 521,74

Anleggsmidler

Inventar  0,00 0,00

Andre Anleggsmidler  0,00 0,00

Sum Anleggsmidler  0,00 0,00

Sum eiendeler   270 672,20 150 021,74

Egenkapital og gjeld 

Opptjent egenkapital   −154 976,04

Egenkapital (1.1.2019)korrigert  −129 768,44 27 635,18

Årets resultat per dato  −118 528,76 −2 427,58

Sum egenkapital  5 −248 297,20 −129 768,44

Gjeld

Kortsiktig gjeld 6 −22 375,00 −19 753,30

Leverandørgjeld  0,00 0,00

Skyldig offentlige avgifter   0,00 0,00

Annen kortsiktig gjeld 7  −500,00

Sum kortsiktig gjeld  −22 375,00 −20 253,30

Langsiktig  gjeld  0,00 0,00

Sum gjeld   −22 375,00 −20 253,30

Sum egenkapital og gjeld  −270 672,20 −150 021,74

Kontrollsum (Eiendeler  + EK og  Gj.)  0,00 0,00

Balanseoppstilling 2020

Takk til økonomileder 
Idris Winnigah, for hans 
fantastiske innsats med 
regnskapet til BIR.
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SPESIFIKASJON TIL RESULTATREGNSKAP

INNTEKTER 2020  2019

3100  Tilskudd Andre 0,00 −5 000,00

3101 Tilskudd Buskerud Fylkeskommune  −350 000,00 −300 000,00

3102  Tilskudd fra INLO −15 000,00 −44 000,00

3103 Medlemskontingent −2 600,00 −2 800,00

3104 Mva-kompensasjon −23 559,00 −14 585,00

  −391 159,00 −366 385,00

Lønnskostnader m.m.

5000  Lønnskostnader 0,00 0,00

5330  Skattetrekk 0,00 0,00

5400  Arbeidsgiveravgift  0,00 0,00

Sum  Lønnsskostnader 0,00 0,00

Annen driftskostnad

6300  Leie av lokaler  39 455,53 51 574,52

6400  Leie av driftsmidler, inventar m.v.  6 100,81 0,00

6700  Revisjonshonorar  20 000,00 14 875,00

6720  Konsulenthonorarer  0,00 0,00

6800  Kontorrekvisita 4 526,08 16 125,32

6810 Aviser, tidsskrifter, bøker o.l.  10 008,51 9 925,70

6860  Møter, kurs, litteratur o.l.  10 381,00 500,00

6900  Telefon /Porto4  249,05 4 361,26

7140  Reise/diett etter regning 300,00 7 775,04

7141 Møtegodtgjørelse  55 557,50 52 000,00

7142 Prosjekt kostnader 9 976,00 75 100,00

7400  Kontingenter, fradragsberettiget  2 000,00 2 000,00

7700 Seminar./Konf./tiltak 0,00 34 684,62

7711 Støtte til Organisasjonene 14 500,00 32 000,00

7715  Interne møter, konferanset m.m  13 684,16 10 721,64

7798  Andre driftskostnader  3 156,41 9 237,28

7850 Organisering og gjennomføring 50 355,84 22 500,00

7890 Tap på Fordringer 0,00 0,00

8600 Tilbakeføring Utgående mva 18 958,28 20 254,66

Sum  Annen driftskostnader 263 209,17 363 635,04

Finansposter

8050  Renter av bankinnskudd  −51,93 −81,28

7770  Bankomkostninger  473,00 403,66

7780 Agio tap/gevinst ( + / - ) 0,00 0,00

Sum av finansposter 421,07 322,38

Avsatt til annen egenkapital

8960  Avsatt til annen egenkapital  0,00 −154 976,04



21

INNTEKTER 2020  2019

Andre fordringer

1550  Fordring Buskerud Fylkeskommune 0,00 62 500,00

1551  Fordring Landsorganisasjonen 0,00 0,00

1552  Fordring Tilskudd Buskerud fylkeskommune  0,00 0,00

1553 Annen Kortsiktig fordringer 11 990,00 0,00

Sum Andre fordringer 11 990,00 62 500,00

1900  Kontantkasse  0,00

1920  bank 1594-19-82635  258 682,20 87 521,74

1930  bank 1594-19-82635 Annex 0,00 0,00

1950  bank 1644-24-86968 

Sum Bankinnskudd 258 682,20 87 521,74

Sum Eiendeler 270 672,20 150 021,74

Annen egenkapital

Opptjent Egenkapital −118 528,76 −154 976,04

2050  Annen egenkapital 1. 1.2020−129  768,44 27 635,18

Årets resultat per dato 0,00 −2 427,58

Sum Egenkapital −248 297,20 −129 768,44

Leverandørgjeld

2400 Leverandørgjeld  0,00 0,00

Skyldig offentlige avgifter

2600  Skattetrekk  0,00 0,00

2780  Påløpt arbeidsgiveravgift 0,00 0,00

2310 Utgående Merverdiavgift 0,00 0,00

2320 Inngående merverdiavgift 0,00 0,00

Sum Skyldig avgifter 0,00 0,00

Annen kortsiktig gjeld

2900 Annen Kortsiktig gjeld 0,00 −500,00

2940  Påløpt ferielønn0,000,00

2961  Påløpne andre kostnader 0,00 −378,30

2962  Påløpt Møtegodtgjørelse 0,00 0,00

2982  Avsetning revisjonshonorar  −22 375,00 −19 375,00

Sum Annen  kortsigtig gjeld −22 375,00 −20 253,30

Sum Gjeld −22 375,00 −20 253,30

Sum egenkapital og gjeld −270 672,20 −150 021,74

Kontrollsum ( E + EK + GJ) −0,00 0,00
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NOTER TIL ÅRSRREGNSKAPET FOR 2020

REGNSKAPSPRINSIPPER

Generelt
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. De benyttede 

regnskapsprinsipper er i samsvar med tidligere år, Kravet om fortsatt drift er derfor tilstede.  

Inntekter og kostnader
Rådets inntekter skriver seg til offentlige kilder og medlemskontingent. Offentlige støtte inntektsføres i det året den mottas.  

Utgiftene sammenstilles med og kostnadsføres samtidig med inntekter utgiftene kan henføres til.

Utgifter som ikke kan henføres direkte til inntekter kostnadsføres når de påløper. 

Klassifikasjon og vurdering av balanseposter
Omløpsmidler og kortsiktiggjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter balansedagen, samt poster 

som knytte seg til varekretsløpet. Øvrige poster klassifiseres som anleggsmidler og langsiktig gjeld. Buskerud Innvandrerråd 

har ikke anleggsmidler eller langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi.

Kortsiktig gjeld balanseføres til norminelt beløp på oppkjøpstidspunktet.

Skatt 
Buskerud Innvandrerråd er en ideell organisasjon og er ikke skattepliktig.

 

Note  nr 1:  Lønnskostnader:   Antall ansatte er null

Lønnskostnadene skriver seg til konsulenthonorar for prosjektledelse, planlegging og

gjennomføring av årets aktiviteter

NOTE 1            ADMINISTRASJON

Organisering og gjennomføring  50 355,84 

Regnskap- og økonomi  9 000,00 

Nett Administrator  10 008,51 

Sum Administrasjonskostnader  69 364,35 

NOTE  2             MØTE- OG STYREGODTGJØRELSE    

Styrehonorar for leder  10 000,00 

Styrehonorar for Regnskapsfører /Økonmistyring  10 000,00 

Møtegodtgjørelse for styret  35 557,50 

Sum   55 557,50 

NOTE 3              KONTORLEIE  

Husleie betalt i fjor  37 644,15 

Strøm kostnader  1 811,38 

Lokalleie til Årsmøte /Iris catering  9 976,00 

Sum husleie  49 431,53 
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NOTE 4          ANDRE KORTSIKTIG FORDRING

Forskuddbetalt husleie for (01.01 --31.03.2021)  11 990,00 

Noter til balanseposter   
  

NOTE 5          OMLØPSMIDLER

Forskudd betalt husleie, 2020  11 990,00 

Kontanter  -   

Bankinnskudd  258 682,20 

Sum omløpsmidler  270 672,20 

NOTE 6           EGENKAPITAL

Egenkapital 1.1.2020 -129 768,44 

Korrigering etter balansedagen -

Årets underskudd /Overskudd -118 528,76 

Sum Egenkapital 1.1.2021 -248 297,20 

NOTE 7           KORTSIKTIG GJELD

Avsetning til Revisjonshonorar -22 375,00 

Sum kortsiktig gjeld -22 375,00 

\} _ _))��--�
}

Bijan Gharakhani
-Styrets leder

!JI//,.__• -:�
id�Y-=i1;"��h. 

Økonomileder

�-�Nancy Rmundsen
Styremedlem

.��----�'
Nasim Rizvi
Nest Leder

� ¼--'················· Hoa Thai
Styremedlem

.f./CMj r/..t.L.� .... 
Hayri Kilinc
Styremedlem

.tn .\.Q\J. .. E.t�w.� ..... �.rn l,t r c v\
Rade Almudaffarfor
Styremedlem

�� .......... .
Refka Kovac
Varamedlem

Drammen, åen � f c) 5. 7)o r1 .

... ;; 

Hilal Erkøk Kømurcu
Varamrdlem

>•�M-�"tJ)�. .................... w.� Ali Imran N aqvi "
Varamedlem

Buskerud Innvandrerråd, Folkets Hus, Øvre Torggata 9, 3017 Drammen, Postboks 2165, Strømsø. 3003 
Drammen. Kontakt 90655247 e-mail: Bijan Gharakhani igharakhani9@hotmail.com] 

http://www.buskerud.innvandrerrad.no 

l

Drammen, 25.05.2021
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Fullstendighetsavklaring
Til Kopstad og Kure Revisjon AS

Dette brevet sendes i forbindeise med deres revisjon av 
regnskapet for Buskerud Innvandrerråd for året som ble 
avsluttet den 31. desember 2020. Formålet er å kunne 
konkludere på hvorvidt regnskapet i det alt vesentlige gir 
et rettvisende bilde i samsvar med regnskapsloven og god 
regnskapsskikk 

Vi bekrefter etter beste evne og overbevisning at: 

REGNSKAP 
Vi har oppfylt vårt ansvar for å påse at foreningens regnskap 
og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll, 
herunder slik intern kontroll som vi finner nødvendig for å 
muliggjøre utarbeidelsen av et regnskap som ikke inneholder 
vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter el-
ler feil. Vi har videre oppfylt vårt ansvar for utarbeidelsen av 
regnskapet, og mener at regnskapet gir et rettvisende biide i 
samsvar med regnskapsioven og god regnskapsskikk. 
Viktige forutsetninger som er brukt av oss ved utarbeidelsen 
av regnskapsestimater, herunder regnskapsestimater målt til 
virkelig verdi, er rimelige. 
Vi har tatt tilstrekkelig hensyn til og opplyst om forhold til 
nærstående parter og transaksjoner med disse i overens-
stemmeise med kravene regnskapsioven og god regnska-
psskikk. 
Alle hendelser etter datoen for regnskapet og forhold som 
medfører korrigering eller omtale, er korrigert eller omtalt. 
Vi mener at virkningen av ikke-korrigert feilinformasjon er 
uvesentlig, både enkeltvis og samlet for regnskapet sett som 
helhet. En liste over ikke-korrigert feilinformasjon følger som 
vediegg. 

LIGNINGSPAPIRER 
Vi har oppfylt vårt ansvar for å kontrollere at opplysningene 
som er gitt i ligningspapirene med vedlegg, er korrekte og 
fullstendige. 

OPPLYSNINGER SOM ER GITT 
VI HAR GITT REVISOR: 
Tilgang til alle opplysninger som vi har kjennskap til, som 
er relevante for utarbeidelsen av regnskapet, som regnska-
psregistreringer, dokumentasjon og andre saker, tilleggsop-
plysninger som revisor har bedt om fra oss for revisjons-
formål, og ubegrenset tilgang til personer i foreningen 
som det etter revisors vurdering er nødvendig å innhente 
revisjonsbevis fra. 
Alle transaksjoner er registrert i regnskapsposter og reflek-
tert i regnskapet. 

Vi har gitt revisor opplysninger om resultatene av vår vurder-
ing av resikoen for at regnskapet kan inneholde vesentlig 
feilinformasjon som følges av misligheter. 

Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle mis-
ligheter eller mistanker om misligheter som vi er kjent med 
og som kan ha påvirket seiskapet, og som invoiverer:
• Ledelsen, 
• Ansatte som har en betydningsfull rolle i intern kontroll,  
 eller 
• Andre hvor misligheten kunne hatt en vesentlig virkning  
 på regnskapet.

Vi har gitt revisor alle opplysninger om eventuelle påstander 
om misligheter eller mistanker om misiigheter som kan ba 
påvirket seiskapets regnskap og som er kommunisert av 
ansatte, tidligere ansatte, analytikere, tilsynsmyndigheter 
eller andre. 
Vi har gitt revisor opplysninger om alle kjente tilfeller av 
manglende overholdelse eller mistanke om manglende 
overholdelse av lover og forskrifter som kan ha betydning for 
utarbeidelsen av regnskapet. 

Vi har gitt revisor opplysning om identiteten til foreningens 
nærstående parter og alle forhold til nærstående parter og 
transaksjoner med disse som vi er kjent med. 

Vi har på tilbørlig måte regnskapsført eller opplyst om alle 
forpliktelse, både aktuelle og latente, og har i notene til 
regnskapet gitt opplysninger om alle garantier avgitt til 
tredjeparter. 

Selskapet har tilfredsstillende hjemmel til alle eiendeler, og 
det er ingen pantsettelser av eller heftelser på foreningens 
eiendeler, med unntak av dem som fremgår av notene til 
regnskapet. 

Bijan Gharahkhani              Idrisou Yaala Winningah
Leder               Økonomi/regnskap

Drammen, mars 2021
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BUDSJETT 2021

Forslag til budsjett 2020 Budsjett 2021 Budsjett 2020

Inntekter  

Tilskudd Buskerud fylkeskommune -250 000,00  -350 000,00 

Tilskudd fra INLO  -    -40 000,00 

Medlemskontingent - 2 800,00 

 - 3 000,00 

Andre inntekter  -    -10 000,00 

Mva- kompensasjon -25 000,00  -15 000,00 

Finansinntekter -80,00  -100,00 

Sum driftsinntekter  -277 880,00  -418 100,00 

Sum driftsinntekter  418 100,00  365 350,00 

Kostnader

Bruttolønnskostnader  50 000,00   75 000,00 

Kontorleie  40 000,00   45 000,00 

Leie av aktivitetslokaler  5 000,00   5 000,00 

Støtte til organisasjonene  20 000,00   30 000,00 

Reiser og Transport  5 000,00   12 000,00 

Kontorrekvisita  5 000,00   6 000,00 

Telefon godtgjørelse  5 000,00   5 000,00 

Interne møtekostnader  3 700,00   8 800,00 

Seminarer/konferanser  20 000,00   35 000,00 

Revisjonshonorar  20 000,00   20 000,00 

Møtegodtgjørelser  30 000,00   55 000,00 

Konsulenthonorar  10 000,00   25 000,00 

Finanskostnader  680,00   800,00 

Annen driftskostnad   8 000,00   10 000,00 

Prosjektkostnader  30 000,00   60 000,00 

Aviser, tidsskrifter, bøker /Software.   3 000,00   2 500,00 

Kurs, litteratur og Trykkeri saker  20 000,00   20 000,00 

Driftsmidler, inventar mv  2 500,00   3 000,00 

Sum driftskostnader  277 880,00   418 100,00 

Budsjettert Årsresultat  -     -   
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OM BUSKERUD INNVANDRERRÅD
Buskerud Innvandrerråd (BIR) er en samordnende og koordinerende paraply-

organisasjon for ca. 40 innvandrerorganisasjoner, herunder ca 4050 person-

medlemmer i Buskerud. Siden opprettelsen i 1998, har BIR alltid vært en aktiv 

og viktig aktør i Buskerud.Rådet er engasjert i meningsfulle, brobyggende  og  

dialogskapende  arbeid i samspill med mange andre aktører  på  fylkes-  og 

regionalnivå. 

Målgruppen for BIRs ideer, aktiviteter og arrangementer er hele samfunnet. 

BIR har stor tro på at i et flerkulturelt samfunn, er det alltid behov for  gjensidige 

forståelse og respekt. I denne sammenheng er Buskerud  Innvandrerråd opptatt av 

respektfull dialog og god kommunikasjon mellom folk på tvers av kultur og etnisitet. 

Derfor er organisasjonens hovedmål å skape arenaer hvor forskjellige meninger, 

folkegrupperinger og kulturer kan møtes.

BUSKERUD INNVANDRERRÅD

Post- og besøksadresse: Folkets Hus, Øvre Torggate 9- 3017 Drammen

E-post: gharakhani9@hotmail.com

Telefon: 90 65 52 47, (Bijan Gharakhani styreleder)
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