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Upprop till våra medlemmar     

 

Hej 

Inför vårt kommande årsmöte den 24 april har vi haft en genomgång av vårt medlemsregister och de 

bidrag som kommer in varje månad till föreningens skola, S:t Christine School i Kabondo. När vi 

gått igenom registret har vi funnit att flera av våra medlemmar inte lämnat något bidrag under det 

senaste året.  

Alla våra medlemmar är viktiga och vi vill därför på detta sätt påminna Er om den viktiga insats som 

föreningen Kisumu vill göra för de föräldralösa barnen i byn Kabondo. Föreninge Kisumu är skolans 

huvudsponsor d.v.s. medlemmarna är skolans viktigaste bidragsgivare.  Era bidrag finansierar 

barnens skolgång vilket bl.a. innebär lärarlöner, skolmat, skoluniformer, läromedel och 

skolhälsovård för barnen. Idag går över 350 barn från förskoleklass tom årskurs 8. Vi, medlemmar, 

skolpersonal och barnens vårdnadshavare är väldigt stolta över skolan och att eleverna uppnår så 

fantastiska resultat. Vid proven i december 2012 hade vi tre elever bland de tio bästa av regionens 

cirka 10.000 elever. En av pojkarna, Aziz var faktiskt den bästa i hela regionen. Detta visar att med 

stöd och uppmuntran och tillräckliga resurser, kan de föräldralösa barnen prestera väl så bra som de 

som kommer från hem med mycket bättre resurser.   

För att vi ska kunna fortsätta att erbjuda våra barn en fortsatt skolgång med duktiga lärare, frukost, 

lunch, skoluniformer och aktiviteter inom sport och kultur så behöver vi regelbundna bidrag från alla 

våra medlemmar. Vid årets budgetarbete kunde vi konstatera att månadskostnaden för en elev 

beräknas vara cirka 150:- /månad. 2/3 är skolkostnader och 1/3 är kostnader för mat, skolhälsa och 

elevsociala insatser. 

Ditt bidrag gör stor skillnad för de barn som går i S:t Christine School och vi är tacksamma för alla 

bidrag.  

I det här brevet finns även ett inbetalningskort som du kan använda men de skulle glädja oss om Du 

kan tänka Dig att ta ansvar för en av våra elevers skolgång. De gör Du enklast genom en stående 

överföring för skolans räkning till föreningens bankkonto i Handelsbanken 6909 502 819 332 eller 

genom inbetalning på bankgiro 5734-8534. Tycker Du att 150:-/månad är för mycket är vi givetvis 

tacksamma för de bidrag Du vill ge. En stående överföring på ett mindre belopp är naturligtvis också 

välkommet. Även små bidrag då och då är mycket välkomna.  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

St Christine Education Centre 

 

P.O. BOX 319, SONDU 

40109 KISUMU, KENYA 
Phone: +254 (0) 724 27 31 99 

Phone: +254 (0) 724 27 31 99 

  

Föreningen Kisumu 
c/o Bitte Brask 

Olshammarsgatan 54  

S-124 76 Bandhagen 

Tfn: +46 (0)8-86 31 29,  

+46(0)70-757 68 77 

 

Föreningen Kisumu 
c/o Bitte Brask 

Olshammarsgatan 54  

S-124 76 Bandhagen 
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St Christine Educaiton Center – 10år i Kenya 

Med anledning av att föreningen funnits 10 år har Ulla Sturaeus som är en av föreningens grundare 

gjort en tillbakablick och skrivit ner sina reflektioner i den skrift som medföljer detta utskick. 

Skriften ger en bra sammanfattning och beskrivning av det arbete som gjorts och den ”resa” som vi 

som föreningen d.v.s. alla medlemmar är en del av oavsett när vi blev medlemmar i föreningen. 

Håkan Andersson har hjälpt till med layout och bildmaterial. 

Med denna skrift vill vi framföra vårt tack till alla både medlemmar och sponsorer som på olika sätt 

engagerat sig, arbetat för och bidragit till att den dröm och den önskan som var anledningen till att 

föreningen bildades för tio år sedan, idag har förverkligats och dessutom blivit något mycket mer än 

någon av oss kunde tänka sig. Visa gärna skriften för dina vänner och berätta om vår förening och 

skolan. 

 

Tack Ulla och Håkan för den fina skriften och tack till Norrköpings tryckeri som sponsrat oss med en 

del av tryckkostnaden. 

 
Till sist en liten påminnelse: 

 

Alla medlemmar hälsas välkomna till föreningens årsmöte. 

 

Tid: onsdag den 24 april kl. 18.30  

Plats: Skanskvarnsskolan Gullmarsvägen 62 Årsta 

(Buss 160 från Gullmarsplan till Sköntorpsplan, Årsta) 

 

Förslag till dagordning 

1. Mötets öppnande 

2. Val 

Val av ordförande för årsmötet  

Val av mötessekreterare  

Val av justeringsman  

3. Frågan om mötets behöriga utlysande 

4. Anteckning av närvarande och upprättande av röstlängd 

5. Fastställande av dagordning 

6. Behandling av verksamhetsberättelse 

7. Behandling av revisionsberättelse för år 2012 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning  

9. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för verksamhetsåret 2012 

10. Val av ledamöter och suppleanter till styrelsen      

11. Val av revisor och revisorssuppleant 

12. Val av valberedning på tre personer varav en sammankallande 

14. Beslut om inträdesavgift  

15. Beslut om lägsta månadsbidrag för 2013  

16. Förslag till verksamhetsplan och budget för 2013 

17. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner  

18 Övriga frågor   

19. Mötets avslutning 

 

Handlingar:  

Årsberättelse, resultat- och balansräkning och budget kommer att skickas ut via mail.  

Nämnda handlingar kommer tillsammans med valberedningens förslag finnas tillgängliga i möteslokalen i 

anslutning till årsmötet. Du som inte har mail och önskar årsmöteshandlingarna innan årsmötet tag kontakt 

med ordförande Bitte Brask 070-757 68 77 så skickar vi dem per post. 

 

Om du har några frågor angående vår verksamhet, ditt medlemsskap eller något annat som rör 

föreningen Kisumu är du välkommen att höra av dig till någon i styrelsen.  

 

Vänliga hälsningar 

Styrelsen genom Bitte Brask 

ordförande i Föreningen Kisumu 
 

 


