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Senaste nytt från S:t Christine School i Kabondo 
I och med januari månad har skolan nu startat ett nytt verksamhetsår. Vi kan med glädje se 
tillbaka på ett år då eleverna återigen uppnådde mycket goda resultat. Alla de 42 eleverna i 
årskurs åtta som lämnade skolan uppnådde gränsen för att kvalificera sig och gå vidare till 
secondary. Gränsen ligger på 200 poäng och elevernas resultat slutade som lägst på 240 och 
högst 450 poäng.  Ett lysande resultat som åter igen troligen beror på att barnen får två mål 
mat om dagen i skolan och därmed orka med skolarbetet. Lärare och övrig personal har också 
en stor del i att barnen mår bra och orkar prestera så goda resultat.  
 

Skolans ekonomi 
Skolan är helt beroende av de intäkter som föreningen lyckas få in. Att hitta sponsorer och 
bidragsgivare i Kenya har visat sig vara mycket svårt. Klantänkande förefaller vara ett av 
hindren som är svåra att komma förbi. Stiftelsen har på olika sätt försökt hitta vägar men inte 
lyckats. Golftävlingen som stiftelsen arrangerat i januari under några år har varit populära. 
Tävlingarna har gett ett visst bidrag, men att i samband med tävlingarna knyta kontakter och 
hitta sponsorer för skolan, har visat sig vara svårt. 
 
De budgetförslag föreningen fått från skolan över beräknade kostnader för läsåret 2016 
överskrider de medel som vi tror oss kunna få in och garantera. Vissa nedskärningar och 
prioriteringar kommer därför att bli nödvändiga. Tyvärr ser vi oss nödgade att be skolan vara 
mycket återhållsamma med aktiviteter och kostnader som inte är direkt nödvändiga. Våra 
beräkningar ger vid handen att vi på sikt, om vi inte kan öka våra intäkter betydligt, för att 
vara säkra på att driva skolan med en bra kvalitet, måste begränsa antalet elever som tas in. 
De intäkter vi lyckats få in de senaste åren motsvarar kostnaden för ca 270 elever. Detta tär på 
den buffert motsvarande kostnaderna för en termin, som vi försöker ha för att vi alltid ska 
kunna driv skolan ett helt läsår. Diskussion om hur en plan för detta ska utformas pågår i 
samråd med föreningen, stiftelsen och representanter för skolan 
 
 

Föreningen och stiftelsens hemsidor  
På föreningens hemsida www.kisumu.se finns länken www.st-christine.org som går till 
stiftelsen S:t Christine Foundations hemsida. På stiftelsens hemsida finner du rapporter och 
nyheter från skolan. För tillfället är stiftelsens hemsida inte tillgänglig då den är under 
uppdatering. Föreningen Kisumu finns även på Facebook 
 

Kommande aktiviteter  
Arbetet med den planerade konserten pågår. Vi har haft svårt att hitta en lämplig lokal i 
Norrköping men vi ger inte upp utan arbetet fortgår. Vid vårt senaste styrelsemöte beslöts att 
även undersöka om vi kan hitta en lämplig lokal i Stockholm i händelse av att vi inte lyckas i 
Norrköping.  
 
 

Marknader, evenemang m.m. 
Vi tar tacksamt emot förslag från er medlemmar på marknader, evenemang, platser eller 
lokaler där vi kan medverka eller arrangera egna aktiviteter och förhoppningsvis hitta fler 
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medlemmar och knyta nya kontakter, allt i syfte att säkra inflödet av medel till drift och 
underhåll av skolan. 
 

Har du vänner och bekanta som är intresserade av att köpa kenyanska smycken är du alltid 
välkommen att hör av dig till Bitte Brask på telefon 0707-57 68 77 eller via mail till 
ordf@kisumu.se eller direkt till stafetten@hotmail.se 
 

Kallelse till årsmöte i Föreningen Kisumu 
Alla medlemmar hälsas välkomna till föreningens årsmöte  
 

Tid: onsdag den 6 april klockan 18.30 
Plats: Gårdslokalen till Fallskärmsgatan 13, T-bana till Skarpnäck och kort promenad. 
 

Förslag till dagordning 
 

1. Öppnande av mötet genom föreningens ordförande 
2. Val av ordförande, sekreterare och en justeringsman för mötet 
3. Fråga om mötets behöriga utlysande 
4. Anteckning av närvarande och upprättandet av röstlängd 
5. Fastställande av dagordning 
6. Behandling av verksamhetsberättelse 
7. Behandling av revisionsberättelse 
8. Fastställande av resultat- och balansräkning 
9. Disposition av årets resultat 
10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 
11. Fastställande av antalet ledamöter och suppleanter i styrelsen 
12. Val av ledamöter och suppleanter i styrelsen 
13. Val av revisor och revisorssuppleant 
14. Val av valberedning 
15. Beslut om lägsta månadsbidrag för verksamhetsåret  
16. Behandling av förslag till verksamhetsplan och budget 
17. Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner 
18. Övriga ärenden 

 
Årsmöteshandlingar som bifogas detta utskick: 

 Verksamhetsberättelse för 2015 
 Resultat och Balansräkning 
 Budget för 2016 
 Valberedningens förslag för 2016 
 Styrelsens förslag till stadgeändring 

 
Stockholm den 14 mars 2016  
Bitte Brask, ordförande 

 
Föreningens olika konton 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Swish-konto: 1236 072 698 
Föreningen 90-konto: Plusgiro 90 04 64 – 9  
Bankgiro: 5734-8534 
Plusgiro: 17 62 64 – 0 
 
IBAN-nummer 
Kontakta vår kassör per.kingfors@kisumu.se för 
att få föreningens kontonummer och IBAN-
nummer i Handelsbanken  


