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Föreningen har nu fått sitt 90-konto beviljat. 90 04 64 – 9 är kontonumret. I villkoren ingår att 

loggan från Svensk insamlingskontroll ska finnas med på alla våra utskick för insamlingar 

och liknande upprop i allmänhet. 

Vi har beslutat att behålla alla våra hittillsvarande kontonummer till plusgiro och bankgiro för 

att inte riskera att tappa några av våra nuvarande givare. De innebär att ni som redan har 

rutiner för att överföra pengar till föreningen inte behöver ändra på era rutiner eller idag 

stående överföringar.  

90-kontot kommer att kosta föreningen en del, men vår förhoppning är att föreningen ska 

uppfattas som mer trovärdig och ge oss möjligheter att söka bidrag som gör att kontot ändå 

blir en fördel för föreningen och skolan. Gå gärna in på www.mynewsdesk där finns ett 

pressmeddelande daterat 2015-05-08 med anledning av att föreningen fått 90-konto. 

 

Föreningen har idag även ett Swish-konto. Vårt nummer är 1236 072 698.    Det 

Swish är en mycket enkel teknik för snabba överföringar. Du använder din  

Smartphon en Swish-app samt en BankID - säkerhetsapp.  

 

Har du frågor med anledning av ovanstående information är du välkommen att höra  

av dig till vice ordförande Erik Källström. 

 

Konsert till förmån för S:t Christine School     
Den 15 mars anordnade föreningen en konsert i Årsta kyrka  

till förmån för skolan. Även denna gång blev det en lyckad  

och uppskattad konsert. Vid årets konsert medverkade en av  

världens ledande barbershopgrupper Stockholm City Voices,  

Folkmusikgruppen Folkpust, Janne Lundberg dragspel,  

Charlotta Andersson solosång, Andrea Owino sång och piano.  

I samband med konserten såldes kenyanska smycken och div.  

hantverk och i pausen kaffe med hembakat bröd.  Stort tack till alla medverkande och till 

Årsta kyrka och som åter igen hade vänligheten att upplåta sina lokaler och därmed gav 

föreningen en möjlighet att fortsätta ge barnen i S:t Christine School en bra skolgång. 

 

Fråga från medlemmar 
Vi har fått lite frågor från medlemmar gällande relationen med avseende på ekonomi mellan 

föreningen Kisumu och föreningen Friends of Kabondo så ett förtydligande är på sin plats. 

Båda föreningarna är ideella föreningar men har olika mål, syfte och arbetssätt.  

Föreningarna är två helt skilda föreningar.  

De bidrag som sätts in på föreningen Kisumus konton går oavkortat till S:t Christine School 

d.v.s. till driften av skolan.  

St Christine Education Centre 
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Årsmöte hölls den 23 mars  
Vid årsmötet valdes följande styrelse 

Bitte Brask   ordförande   ordf@kisumu.se 

Erik Källström  vice ordförande erik.kallstrom@kisumu.se 

Per Kingfors  kassör   per.kingfors@kisumu.se 

Monica Tilstam sekreterare  sekreterare@kisumu.se 

Marianne Zetterlund hemsidan  info@kisumu.se 

Julia Olson  ledamot  julia@kisumu.se 

Britt-Marie Hagman suppleant  brittmarie@kisumu.se 

Anki Ahlman  suppleant  anki@kisumu.se 

Ann-Sophie Schubert suppleant  annsophi@kisumu.se 

Revisorer:  

Christer Eriksson  revisor  auktoriserad revisor 

Lars Karlsson  revisorssuppleant auktoriserad revisor 

 

Bokslut för Stiftelsen S:t Christine Foundation och S:t Christine School 2014 

Vid årsmötet den 23 mars kunde Stiftelsen S:t Christine Foundation inte informera eller 

överlämna stiftelsens och skolans bokslut för 2014. Bokföring och där till hörande handlingar 

var överlämnad till revisorerna i Kenya men revisionen var inte avslutad. Med anledning av 

detta inbjöds alla medlemmar till ett allmänt möte den 20 maj där Håkan Andersson 

redogjorde för, svarade på frågor och överlämnade bokslutet för 2014. Under mötet 

diskuterades frågor om skolans framtida finansiering som idag är mycket ansträngd.  I vårt 

förra nyhetsbrev (nr 70) skrev vi en del om den ansträngda situationen på grund av den 

rådande valutakursen.  

Den rådande situationen innebär att vi måste arbeta ännu hårdare och hitta fler sponsorer och 

bidragsgivare för att säkra driften och underhållet av skolan. Vår för hoppning är att vi i och 

med att vi blivit godkännda för 90-konto också ska bli mer synliga i fler sammanhang än 

hittills.  

 

Lite senaste nytt från skolan 
I skolan fortsätter eleverna att på olika sätt uppnå goda resultat. Förutom skolarbete har de 

rönt framgångar både vid pågående friidrottsmästerskap och musikfestival.  

Vid musikfestivalen bidrog skolans elever med sex olika nummer. Tre av bidragen har gått 

vidare och har möjlighet att delta i kommande tävling på länsnivå. 

Vid friidrottstävlingen har en av flickorna kommit på första plats i löpning 200 m och också 

hon gått vidare.  
 

Till sist inför kommande semester och sommarledighet och med anledning av den 

rådande situationen med avseende på valutan. 

Tänk på barnen i S:t Christine och ge dem en extra sommarpresent 
 

Exempel på kostnader för en elev: 

Total kostnad per månad 200 kr 

Komplett skoluniform  120 kr  

Skolmat en termin   200 kr 

Böcker och skolmaterial  150 kr 

Ej inräknat ovan 

Musik och Drama    75 kr  
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