
ÅRSMELDING 2019 FOR MOLASTIFTELSEN. 
(Org.nr. 979336543) 

 
Molastiftelsen er en tverrfaglig og tverrsektoriell stiftelse som arbeider for å bedre barn og 

unges oppvekstmiljø i Laksevåg. Stiftelsens administrasjon er lokalisert i Bergen kommune. 

 

Styret 
Det har vært avholdt 7 styremøter, samarbeidsmøter med idrettslag, skoler og  

borettslag, samt gjennomført årsmøtesamling. 

 

Mola-stiftelsen har hjemmeside på nettet :  http://www.mola-stiftelsen.no 

 

Styret i 2019 har bestått av følgende: 

Styreleder:             George Myhrvold 

Nestleder:              Monica Johannesen Mørk   

Sekretær :                Håvard Strømmen      

Styremedlem:          Gro Bruvik    

Styremedlem:           Kari Nordeide            

Styremedlem:          Sissel Gjendem            

Styremedlem:           Ole Konrad Fjeldstad Iversen            

Styremedlem:           Jan Dagfinn Midtun  

Varamedlem:           Stener Irgens           

Varamedlem:          Christoffer Pedersen          

 

Aktiviteter 
Stiftelsen har engasjert seg i tradisjonelle arrangementer som Aktiv i Bergen Vest – ferie- og 

fritidsaktiviteter for barn og unge, samt ungdomsleir på Tråastølen, Aktiv og trygg påske 

(tidl.Krimfri påske) 

 

Stiftelsen fikk tildelt 150 000 kr av Fattigdomsmidler. Disse ble brukt til å gi et økt 

fritidstilbud til barn og unge i bydelen. På grunn av fattigdomsmidlene kunne vi i år tilby 

aktiviteter med ingen egenandel fra deltakerne. 

 

Året ble avsluttet med det tradisjonelle Molaseminaret med 183 deltager. Seminarets tittel var 

Livsmestring. Evalueringen viser at stiftelsen traff meget godt med tema og rammer.  

  

Prosjekt  

Åpent Hus - Elvetun 

Prosjektperioden ble avsluttet i desember 2018. Fra 2019 har Bergen kommune overtatt 

ansvar for drift av Åpent Hus. Stiftelsen har engasjert seg i opprustning av uteområdet ved 

Elvetun. Tilskudd er mottatt fra Sparebanken Vest 100000 kr, Vestkanten 100000 kr, 

Paradigmefondet 50000 kr. SR bank har gitt tilsagn om 170 000 kr ved gjennomført prosjekt. 

Stiftelsen samarbeider med Områdekoordinator for Loddefjord om planer og fremdrift. 

 

Andre prosjekter der Mola har engasjert seg dette året: BUA – utlånssentral, 

Kjernegruppeprosjekt (rusforebyggende tiltak ungdom), Hala kafé som er et tiltak for å 

engasjere innvandrerkvinner inn i arbeidslivet, foredrag på Høgskolen på Vestlandet om 

stiftelsen, deltagelse på SLT seminar. Mola har også gitt bidrag og støtte til diverse tiltak i 

bydelen. 

 

 

http://www.mola-stiftelsen.no/


Utlån av utstyr 
Mola disponerer diverse friluftsutstyr som kanoer og redningsvester. 
En del av dette utstyret er nå avskrevet.  

 

Arbeidsmiljøet 
Det er ingen ansatte i Molastiftelsen.   

 

Ytre miljø 
Stiftelsens virksomhet påvirker ikke det ytre miljø negativt. 

 

Økonomi og årsresultat 

Stiftelsen hadde samlede inntekter i 2019 på kr 1 085 646.-. Årsresultatet var på   

kr 29 859,- som foreslåes overført til opptjent egenkapital. Egenkapitalen pr. 31.12 2019  

er på kr. 667 092,-. 

 

Fortsatt drift 
I samsvar med regnskapslovens §3 -3, bekreftes at det at forutsetningen om fortsatt drift er 

lagt til grunn for utarbeidelsen av regnskapet, da det etter styrets mening ikke er forhold som 

tilsier noe annet. 

 

Fremtidig utvikling 
Stiftelsen driver med positive tiltak for barn og ungdom. Det er et stort behov for tiltak og 

stiftelsen vil fortsette driften i tråd med stiftelsens formål.  
 

Laksevåg    17.mars      2020 

 

 

 

_____________________ _____________________        ________________________ 

George Myhrvold          Monica Johannesen Mørk               Håvard Strømmen 

 

 

 

____________________      _____________________           ________________________ 
Sissel Gjendem                Ole Konrad Fjeldstad Iversen                    Gro Bruvik 

 

 

 

 

____________________     _____________________ 

Kari Nordeide                     Jan Dagfinn Midtun 


