
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Verksamhetsberättelse 2014 
 
Styrelsen  
Styrelsen för Föreningen Kisumu får härmed lämna verksamhetsberättelse för verksamhetsåret  
1 januari 2014 – 31 december 2014, vilket också varit föreningens tolfte verksamhetsår. Styrelsen har 
bestått av nio personer - Bitte Brask ordförande, Erik Källström vice ordförande, Monica Tilstam 
sekreterare, Per Kingfors kassör, Marianne Zetterlund ledamot, Julia Olsson ledamot, Britt-Marie Hagman, 
Anki Ahlman, och Rolf Sundberg suppleanter.  
 
Sammanträden  
Årsmötet 2014 ägde rum den 10 april i Skanskvarnsskolan i Årsta. Styrelsen har under verksamhetsåret 
haft 10 protokollförda möten.  
 
Medlemmar  
Föreningen hade i slutet av året 524 medlemmar. Under året har 8 medlemmar lämnat föreningen och 10 
tillkommit. Av medlemmarna är det 235 st som ej lämnat något bidrag under året, dock finns 10 
bidragsgivare vars bidrag inte kunnat knytas till någon givare.  Antalet juridiska medlemmar har under året 
varit 5 st. 
 
Medlemsavgift  
Lägsta månadsbidrag fastställdes vid årsmötet 2014 till 50 kronor 
 
Ekonomi  
Under 2012 övergick ansvaret för skolan till Stiftelsen S:t Christine Foundation i Nairobi, Kenya. 
Skolstyrelsen i Kenya ansvarar därmed för skolverksamheten. 
 
Föreningens roll har på så sätt övergått till att vara huvudsponsor av skolan. Inför varje nytt läsår träffas 
en överenskommelse mellan föreningen och stiftelsen gällande föreningens ekonomiska åtaganden under 
det kommande läsåret. För 2014 åtog sig föreningen att bidra med 600 tkr. Detta bidrag täcker inte hela 
kostnaden för skolans drift, utan förutsätter ytterligare tillskott som inte kommer direkt som bidrag från 
föreningen.  Under året har detta visat sig svårare än tidigare och dessutom har kronan fallit med ca 20%. 
Stiftelsen har därför tvingats ta av sina ekonomiska reserver, och föreningen har även bidragit med 22 tkr 
utöver den ursprungliga överenskommelsen. Situationen har också aktualiserat besparingar inom 
skolverksamheten. 
 
Under året har styrelsen beslutat att skaffa 90-konto för föreningen och initierat erforderliga förändringar 
och sammanställande av själva ansökan till Svensk Insamlingskontroll. 
För Föreningen Kisumus ekonomiska redovisning hänvisas till separat upprättad resultat- och 
balansräkning. Resultatet för 2014 visar ett underskott på 12 160 kr. Styrelsen föreslår att årets underskott 
balanseras i ny räkning. 
 
Sponsorer, juridiska medlemmar och större bidragsgivare 
Under verksamhetsåret 1/1 – 31/12 2014 har bidrag erhållits från ICA Esplanads bössa, Handelsbankens 
Fadderbarnsfond, Janette Anderberg, Friskolan Hästen, Norrköpings Rotaryklubb, Odd Fellow Loge 151, 
IBM:are hjälper barn i världen, Sollentuna Församling, Sånggruppen Men, ELIN –Ekonomiförening vid 
Linköpings Universitet, Söderköpings Rotaryklubb, AIX Arkitekter AB och Kafé Russin. 
 
Stort tack till alla som bidrar till att ge barnen i S:t Christine en bra skolgång. 
 
Aktiviteter 
Under året har föreningen arrangerat nedanstående aktiviteter för att få in pengar till driften av skolan. 
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• Aktivitets- och hantverkskvällar där medlemmar träffats och tillverkat smycken och olika hantverk 
för försäljning vid föreningens olika sammankomster 

• Försäljning av smycken på olika medlemmars arbetsplatser 
• Julbasar Sikvägen Tyresö. 
• Kulturnatten i Norrköping. 

 
Samrådsmöte  
Föreningen Kisumu, Stiftelsen S:t Christine Foundation och representanter för skolan  
S:t Christine Education Center har träffats tre gånger under året för att samråda och behandla 
gemensamma frågor som berör föreningen, stiftelsen och skolan. 
 
Ordförande träffar  
Under verksamhetsåret har ordföranden i Föreningen Kisumu Bitte Brask, S:t Christine Foundation 
Anders Jansson och Friends of Kabondo Margaretha Halfvarsson träffats två gånger. Vid dessa träffar har 
olika frågor behandlats och diskuterats som berör de två föreningarna och stiftelsen.  
 
Medlemsinformation 
Nyhetsbrev 
Under året har fyra nyhetsbrev och två utskick/upprop gällande ekonomi och växelkurs skickats ut från 
föreningen i huvudsak via mail men också per post, men då endast till betalande medlemmar.  
 
Trots att vi försöker hålla medlemsregistret uppdaterat uppdagas ofta i samband med utskicken att 
medlemmar bytt adress och glömt att meddela föreningen. Även vid utskick via mail upptäcker vi att 
medlemmar bytt mailadress då mailen studsar tillbaka. Vi har på olika sätt försökt hitta medlemmarnas 
nya adresser men inte lyckats hitta alla, vilket innebär att de kan finnas medlemmar som inte nåtts av vår 
information. Vår förhoppning är att de som har tillgång till dator och internet tar del av föreningens 
information via föreningens hemsida. 
 
Hemsidan 
Marianne Zetterlund ledamot och ansvarig för hemsidan, har lagt ner mycket tid och arbete på att utforma 
och skapa en ren och enkel hemsida där det ska vara lätt att hitta aktuell information och vara lätta att 
komma i kontakt med föreningen och styrelsen. För att alla medlemmar och övriga intresserade ska kunna 
ta del av all information och ha möjlighet att följa allt arbete i föreningen, stiftelsen och skolan finns länkar 
på både föreningens och stiftelsens hemsidor. Marianne sköter också föreningens facebook-konto. 
 
Slutord  
Styrelsen vill med denna verksamhetsberättelse tacka för förtroendet vi åtnjutit under det gångna året och 
samtidigt rikta ett varmt tack till alla som arbetat i föreningen och för Föreningen Kisumus bästa under det 
gångna året.  
Vi vill även rikta ett stort tack till alla medlemmar och sponsorer som på olika sätt bidragit både praktiskt 
och ekonomiskt till att ge barnen i S:t Christin School en bra skolgång. De är med stor glädje vi kan se 
tillbaka på den tid som gått och att även den tredje kullen från årskurs 8  som lämnade skolan i december 
2014 med mycket goda resultat. Ett resultat som lärare och övrig personal i S:t Christine School starkt 
bidragit till genom sitt engagemang och olika insatser de gör för eleverna i skolan. 
 
Stockholm, april 2015  
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