Verksamhetsberättelse 2013 för föreningen Friends of
Kabondo (FoK)
Vid förra årsmötet beslutades att utöka styrelsen från fem till sju ledamöter. Styrelsen har under året
bestått av:
Margareta Halfvarson, ordf.
Gunlög Oscarsson Wall, vice ordf.
Elisabeth Johnsdotter, sekr.
Bo Oscarsson, kassör
Ingrid Ödman
Ida Lemoine
Birgitta Persson
Till revisor valdes Agne Lennmyr och till revisorssuppleant Majken Blücher.
Ansvarig för hemsidan är Bo Oscarsson och ansvarig för medlemsregistret är Ingrid Ödman. Under året
har åtta protokollförda styrelsemöten hållits.
Vid utgången av 2013 hade föreningen 58 medlemmar.

Administration
Styrelsen har fortsatt att förbättra de administrativa rutinerna. Ett projektregister har upprättats, där
alla i styrelsen kan följa hur projekten fortlöper. En mall för ansökan om medel från FoK har också
tagits fram. Denna har använts av Karopa vid deras projekt-ansökningar.

Webb-shop
I samband med julen tillverkade vi ett julkort, som trycktes för 50 öre styck av Dixa tryckeri. Dessa,
liksom trädplantor, kunde köpas i den nystartade webbshopen. Försäljningen av julkort gav ett
överskott på 4.300 kronor och trädköp inbringade 1.500 kronor.

Information
En broschyr, som presenterar föreningen har tryckts upp och en hemsida har skapats:
www.friendsofkabondo.se Även visitkort har tryckts upp – tillika med broschyren gratis av Dixa tryckeri
AB. Nyheter läggs kontinuerligt ut på hemsidan. Utöver detta har tre nyhetsbrev skickats till
medlemmarna, samt till ett antal personer, som anmält sig som prenumeranter.

Informationsmöten
Två träffar, som vi kallat "Kenyansk Eftermiddag", har anordnats. Dessa har haft som syfte att
informera om vår verksamhet, värva nya medlemmar, samt att samla in pengar. Till den första träffen
inköptes en projektor. Den sammanlagda behållningen från dessa till-fällen blev 13.000 kr. Ingrid
berättade om vår verksamhet i Örsundsbro (Lagunda församling). En kollekt togs upp, som gav 1.000
kr till FoK. Margareta visade bilder från skolan, byn och bygden på Los bibliotek. Försäljning av
hantverk gav en intäkt på 5.000 kr och dessutom bestämde sig tre Losbor för att resa till Kabondo i
februari 2014.

Resor till Kabondo
I maj reste Marianne Gripman till Kenya, hennes huvudsyfte var att besöka de fyra elever från St
Christine-skolan som fått stipendier för gymnasiestudier från medlemmar i FoK.
I oktober tillbringade Ingrid och Margareta ett par veckor i Kabondo. Reserapporter från båda resorna
finns på hemsidan (Nyheter).

Ordförandemöten
Vi har tagit initiativ till möten mellan ordförandena för Föreningen Kisumu, stiftelsen St Christine
Foundation och FoK, eftersom vi är tre olika svenska organisationer som verkar i samma bygd. Två
sådana möten ägde rum 2013. Till det andra mötet gjordes en organisationsplan som visar de tre
organisationernas inbördes förhållanden. (Bifogas)

Stipendier
Några medlemmar i FoK har åtagit sig att bekosta stipendier för fyra års Secondary School för elever
från St Christine. Stipendierna ingår inte i FoK:s verksamhet, men föreningen hjälper till att skapa
kontaktvägar mellan stipendiegivarna och Karopa, som står för det praktiska arbetet med att bistå
eleverna med betalning av skolavgifter m.m.

Projekt
Under januari och februari genomfördes en utbildning i föreningskunskap för 20 Karopamedlemmar.
Vi Agroforestry i Kisumu var kursarrangör.
En stor del av året ägnades åt arbetet med att utforma ett samarbetsavtal mellan Vi Agroforestry i
Kisumu, Karopa Integrated CBO och Friends of Kabondo. Avtalet kunde slutligen undertecknas den 31
oktober. Avtalet i sin helhet finns på hemsidan, i Nyhetsbrev nr 3 finns en sammanfattning. Den första
tremånadersbudgeten började löpa den 1 november och omfattar kostnader för bemanning av Karopas
kontor, inköp av datorer, utbildningsdagar om hiv/aids, agroforestry och grönsaksodling.

Gåvor
Föreningen har under året fått totalt 71.080 kr i gåvor. Vår största sponsor är ICA Esplanad på
Karlavägen i Stockholm. Där har vi haft bössor vid några av kassorna, vilka givit sammanlagt 3.860 kr.
Dessutom fick vi 10.000 kr som jul- och nyårsgåva. Minnesgåvor inbringade 4.500 kr, och resterande
summa, 52.720 kr, kommer från högtids- och övriga gåvor från medlemmar och andra.

Sponsorer
Förutom redan omnämnda ICA Esplanad och Dixa tryckeri AB har ett antal företag sponsrat oss med
bland annat lotterivinster vid våra evenemang. Dessa företag är: INGELSTA KALKON, Sibyllans Kaffe
& Tehandel, Wallins Bageri & Konditori, johan & nyström kafferostare & tehandlare, Valhallabageriet
och Just Africa.

Ekonomi
Resultatet av årets verksamhet och ställningen vid årets utgång framgår av bifogad resultat- och
balansräkning.
Vi lägger stor vikt vid att de projekt vi engagerar oss i ska vara väl förankrade hos befolkningen i
Kabondo. Deras initiativkraft, arbetsinsats och framtidstro tillsammans med vårt engagemang, våra
kunskaper och möjligheter att samla in pengar kan sätta igång en utveckling mot de mål vi har satt
upp i föreningens stadgar.
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