
I føste del av 2021 hadde FIVAS ikke noe sekretariat. Men Celina fortsatte som styreleder 
for perioden 2020-2021, og ble honorert tilsvarende 30 % stilling for vervet. Mina tiltrådte 
som nestleder på årsmøtet i 2020, for perioden 2020-2021, og ble honorert kr. 10 000. 
Resten av styret besto av Esten Ødegård, Víctor Renza, Helene Svendsen, Martha Gjermo 
og Oscar Eidem.  
 
På årsmøtet i 28. april 2021, som ble avholdt på Teams på grunn av pandemien, ble Celina 
gjenvalgt som styreleder, fremdeles i 30 % stilling, og Mina som honorert nestleder. De 
øvrige styremedlemmene som ble valgt var Esten Ødegård, Víctor Renza, Helene 
Svendsen, Martha Gjermo, Oscar Eidem, Diego Foss og Karoline Hasle Einang.  
 
16. mars 2021 fikk FIVAS tilslag på søknad om informasjonsstøtte fra Norad. Vi fikk litt 
mindre enn vi hadde søkt om - vi ønsket å ha to fulltidsstillinger, men er likevel fornøyd med 
de 5 millioner kronene FIVAS fikk for perioden 2021-2025. Styret satte ned en 
ansettelseskomité som besto av Celina, Helene og Mina. Det ble lyst ut 100 % stilling som 
styreleder og 50 % stilling som prosjektmedarbeider. Ansettelsesprosessen foregikk i mai og 
juni 2021. Brita Brekke fikk jobben som daglig leder, med oppstart på slutten av 2021 på 
grunn av foreldrepermisjon, og Tone Smith fikk prosjektmedarbeiderstillingen, og begynte i 
august. For å få satt i gang med prosjektene fortest mulig ble Celinas stilling økt til 100 % en 
periode, og deretter 50 % en periode, først og fremst for å jobbe med skoleprosjektet, det 
ene av tre Norad-prosjekter. I tillegg ble Jon Lundell ansatt en periode for å jobbe med 
skoleprosjektet. Organisasjonen har ikke hatt egne lokaler i 2021, og de ansatte har jobbet 
fra hjemmekontor.  
 
Sekretariatet har i perioden begynt arbeidet med å gjennomføre prosjektene vi har fått 
tilskudd til fra Norad. Det er blitt utarbeidet et foredrag og et rollespill som skal brukes til å 
formidle kunnskap om vann, menneskerettigheter og bærekraftsmålene for elever i 
ungdoms- og videregående skole. Foredraget er pilotert for elever ved en videregående 
skole. Arbeidet med å utarbeide en fagdatabase om vann og menneskerettigheter er 
påbegynt. Sekretariatet har deltatt i relevante gruppemøter i Forum for Utvikling og Miljø og 
har hatt to møter med Norad om gjennomføring av rammeavtalen.   
 
 
Styret har hatt møter annenhver uke eller en gang i måneden i 2021, og søndag 24. oktober 
var det strategiseminar for styret. Temaer for styret i 2021 har særlig vært hva FIVAS skal 
være, hva FIVAS skal mene og hvordan FIVAS skal jobbe - det har særlig blitt jobbet med 
en strategi for FIVAS.  
 
Det har også blitt jobbet litt med FIVAS’ skrivegruppe høsten 2021, men arbeidet stoppet så 
litt opp.  


