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2018
Sammanfattning av 2018
Stiftelsens ändamål är att stödja utbildning, utveckling, hälsa och kultur, i första hand i
Ghana, men även i andra Afrikanska länder.
Styrelsen har under 2018 haft 9 ordinarie styrelsemöten samt ett möte per capsulam.
Årsmötet hölls tisdagen den 6 februari 2018.
Det var för att få bättre överensstämmelse mellan verksamhetsår och kalenderår som 2018
års årsmöte avhölls redan i början av februari.

Styrelsen har arbetat i enlighet med de mål som sattes upp i verksamhetsplanen.
Fokus har legat på projektet med att dela ut skoluniformer och skolmateriel samt på att
skaffa och fördela datorer till de skolor som stiftelsen stöttat.
Vi har tyvärr även behövt lägga mycket tid och kraft på att få ordning på stiftelsens hemsida,
eftersom vi blev hackade i flera omgångar under året. Vi fick slutligen gratis hjälp, till ett
värde av 11.000 kr, av Samir Salim och nu fungerar allt igen.Tack Samir för din stora hjälp!
Styrelsen har bestått av Bibbi Espersen Landtblom, Nina Landtblom, Abdul Latif Yassin och
Marc Landtblom.
Till vår hjälp har vi haft vår granskningskommitté som bestått av Natasha Moore och
Katarina Selin med Monika Moravscik som suppleant, samt ytterligare volontärer som vi
berättar om längre fram i texten. Tack alla ni för all er hjälp!
Verksamhet
Under året har stiftelsens verksamhet fokuserat på projektet med att dela ut skoluniformer
samt skolmateriel till de skolor som stiftelsen stöttat sedan tidigare. I Ghana är det gratis att
gå i skolan, däremot är skoluniform obligatoriskt och eleverna måste anskaffa skolmateriel,
såsom anteckningsböcker och pennor på egen hand. Många familjer har svårt att betala
dessa utgifter vilket ofta resulterar i att barn måste avbryta sin skolgång.
Totalt har stiftelsen delat ut uniformer samt skolmateriel till 679 elever, vilket var i enlighet
med målen i verksamhetsplanen.
Mirigu Primary School är en av de skolor som stiftelsen stöttat med uniformer och
skolmateriel och var också en av de skolor som styrelsen besökte i oktober 2016. Vid
besöket berättade skolans rektor att de saknar datorer som bland annat är viktigt för att
kunna lära eleverna datorkunskap, som är ett obligatoriskt ämne i Ghana.
Styrelsen beslutade att stötta skolan med ytterligare två datorer utöver de tre datorer vilka
levererades under år 2017, samt att stötta Kakpande-Wura Mumuni Model Girl Junior High
School med tre datorer.

Under året har stiftelsen inte stöttat andra organisationer eftersom det inte funnits
ekonomiska förutsättningar för det.
Ekonomi
Under 2017 fick stiftelsen sina första månadsgivare. Detta var ett välkommet tillskott för
stiftelsens ekonomi som ju dessförinnan varit beroende av de pengar som donerades till
stiftelsen vid dess grundande. Antalet månadsgivare har under 2018 utökats, men inte i den
takt vi skulle önska, och inte i enlighet med de mål vi satte upp i verksamhetsplanen, vilket
gjort att vi ökat våra ansträngningar att bli mer synliga på Internet.
Styrelsen ansökte och fick 90-konto under våren 2017 och blev beviljad förlängning under
2018, och 2019.
I form av gåvor fick vi under året in totalt ca 79.000 kr, bland annat genom Ninas
födelsedagsinsamling på Facebook.
I ett försök att nå ut till nya presumtiva månadsgivare lät vi införa en annons i "Ideellt
engagemang" en tidning som bland annat delades ut under Almedalsveckan.
Tyvärr sammanföll detta med en av perioderna då hemsidan låg nere på grund av att vi blivit
hackade. Inför eventuella framtida annonseringar vill vi ha möjlighet att se exakt hur stor
effekt en annons ger innan vi beslutar om att satsa pengar på detta.

Bokföringen sköttes fram till mitten av 2017 av BDO, vilket dock kostade mycket pengar. För
att kunna spendera mer på stiftelsens verksamhet började vi bokföra i egen regi med hjälp
av Speedledger. Under våren fick vi tack och lov professionell hjälp via Volontärbyrån av
Medea Salakaia. Denna hjälp har varit ovärderlig!
Vi är också mycket tacksamma att vi utöver detta fått hjälp av vår ekonomisk konsult,
Marianne Dahl Radne, samt av Gabriella Lindbom.
Stiftelsen har deltagit i två marknader under året, Hornstulls marknad och Spånga
Julmarknad. På försäljning på marknader fick vi in ca 3.300 kr, vilket tyvärr var mindre än
vad vi hade budgeterat för och hade som mål att samla in i enlighet med
verksamhetsplanen. Styrelsen har också sålt diverse saker på loppis och donerat
inkomsterna till stiftelsen.

Vi hoppas under det kommande året utnyttja loppisförsäljning mer systematiskt, i stiftelsens
regi.
Ett av målen i verksamhetsplanen gällde att se över möjligheten att inkorporera en
betalningslösning på hemsidan. Styrelsen skrev i början av 2019 på ett avtal med Payer
avseende olika betalningslösningar för hemsidan. Dock har det under året framkommit att vi
behöver hjälp med själva inkorporeringen av betalningslösningen samt uppbyggnaden av
webshopen, detta skulle i dagsläget innebära en kostnad som stiftelsen inte har råd med
varför styrelsen kommer fokusera på att försöka hitta någon som kan åta sig att göra det på
ideell basis.
Vi har etablerat kontakt med kvinnokollektivet Swopa i norra Ghana och dessutom fått
kontakt med en lokal hantverkare i enlighet med det uppsatta målet i verksamhetsplanen.
Tanken är att börja sälja diverse hantverk och sheasmör via hemsidan.

Ett annat mål var att se över möjligheten att ta emot donationer från privatpersoner i Ghana,
vilket har gått över förväntan. Sedan april 2018 har vår systerorganisation i Ghana börjat få
in donationer. De har nu 21 månadsgivare som vardera bidrar med 11 GHS, per månad,
vilket är ungefär dubbelt så mycket i SEK!
Kommunikation
Genom Volontärbyrån har vi även fått ovärderlig hjälp av Madeleine Persson. Hon
uppdaterar hemsidan och sköter om Facebooksidan. Under året har hemsidan uppdaterats
på följande sätt: säkerheten har förbättrats (för att undvika att den blir hackad igen),
beskrivningen gällande hur det går till att bli månadsgivare har förbättrats,
verksamhetsberättelsen för 2017 samt verksamhetsplanen för 2018 har laddats upp, och en
sida för försäljning av gåvobevis har publicerats.
Styrelsen och Madeleine har under året deltagit i gratis undervisning via onlineseminarier i
hur man kommunicerar via Internet på ett effektivare sätt. Ännu återstår ett antal
kurstillfällen.
Vår infofolder håller på att få en total makeover av Matilda Davidsson som också är en
ovärderlig tillgång för stiftelsen.
Övrigt
Vi hade som ett mål att se över möjligheten att göra en förstudie i samhället Mirigu med
bidrag från Forum Syd. Styrelsen har under året kommit fram till att vi möter de formella
kraven för att ansöka om pengar för en förstudie men att vi i dagsläget avvaktar då både
styrelsen i Sverige samt i Ghana behöver utvecklas mer på det organisatoriska planet för att
kunna genomföra en förstudie på ett adekvat sätt.
Ett annat mål var att involvera IB-skolor i Sverige och Ghana i vårt arbete. IB står för
International Baccalareuate, och är gymnasieskolor som finns över hela världen som har
obligatoriska aktiviteter i form av samhällsnytta.
Under året har My Pilfalk hjälpt till med att översätta texten på hemsidan till engelska och
som beskrevs ovan har Matilda Davidsson påbörjat arbetet med att designa om stiftelsens
informationsbroschyr. Nina och Bibbi besökte även IB-klasserna i Åva skolan och berättade
om stiftelsens arbete. Detta resulterade i att en studentgrupp har bildats samt att Elisa, som
är kontaktperson gentemot stiftelsen, har hjälpt till under försäljningen på Hornstulls
marknad. Vi har däremot inte lyckats identifiera några projekt att samarbeta med IB-skolorna
i Ghana kring.

Vi har även firat stiftelsens femårsdag! Kina Selin, som också är med i
granskningskommittén, ordnade så att vi kunde vara på innergården till hennes bostadshus.
Det blev ett trevligt firande där månadsgivare och andra som stöttar stiftelsen deltog.
Avslutning
Sammanfattningsvis konstaterar styrelsen att vi under 2018 har arbetat aktivt med att nå
samtliga mål i verksamhetsplanen, detta har resulterat i att vi har uppnått en majoritet av
målen i verksamhetsplanen medans vissa av målen inte har blivit nådda helt och hållet.
Verksamhetsplanen för 2019 har tagit lärdom av de föregående årens utfall och har i relation
till vissa mål omstrukturerats och fått ett nytt fokus.
Även om vi inte uppnått allt vi hoppades göra under 2018 ser styrelsen med tillförsikt fram
emot 2019.

