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Verksamhetsberättelse för 2018 
 
Styrelsen  
Styrelsen för Föreningen Kisumu får härmed lämna verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret  
1 januari 2018 – 31 december 2018, vilket också varit föreningens sextonde verksamhetsår. 
Styrelsen har bestått av åtta personer - Bitte Brask ordförande, Erik Källström vice ordförande, 
Ann-Sophie Schubert sekreterare, Julia Olson kassör, Marianne Zetterlund ledamot,  
Monica Tilstam ledamot, Håkan Andersson suppleant, Frida Nilsson suppleant.  
 
Revisorer  
Revisor Björn Dahlberg, revisorssuppleant Anders Sandell  
 
Valberedning 2018 
Bitte Brask sammankallande och Ulla Sturaeus 
 
Sammanträden   
Årsmötet 2018 ägde rum den 11 april, Staffan Stallares väg 26, Liseberg, Älvsjö 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft 9 protokollförda möten. Vid några styrelsemöten har 
representanter från stiftelsen och skolan deltagit för att behandla aktuella gemensamma frågor 
rörande skolan, dess verksamhet och akuta händelser. 
 
Samrådsmöte 
Föreningen Kisumu, Stiftelsen S:t Christine Foundation och representanter för skolan S:t 
Christine Education Center har träffats under två halvdagskonferenser för att samråda och 
behandla gemensamma frågor som berör föreningen, stiftelsen och skolan.  
 
Medlemmar  
Föreningen har under året gjort utskick av nyhetsbrev till ca 400 medlemmar och intresserade 
anmälda till vårt nyhetsbrev. Av dessa uppskattar vi att ca hälften bidragit med fastställd lägsta 
avgift eller i många fall betydligt mer. Generellt har vi svårt att knyta inkomna bidrag till 
bestämda personer då uppgifterna på inbetalningarna är knapphändiga.  

Medlemsavgift  
Lägsta månadsbidrag under 2018 för röstberättigad medlem fastställdes vid årsmötet 2017 till 
100 kronor beslöts vara oförändrad vid årsmötet 2018.  
 
Ekonomi  
Under 2012 övergick ansvaret för skolan till Stiftelsen S:t Christine Foundation i Nairobi, 
Kenya. Stiftelsen	i	Kenya	ansvarar	därmed	för	skolverksamheten.	Föreningens roll är 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 
2018 åtog sig föreningen att bidra med 660 tkr motsvarande 55 tkr per månad. Detta bidrag 
täcker inte hela kostnaden för skolans drift, utan förutsätter ytterligare tillskott som inte 
kommer direkt som bidrag från föreningen.  Det har under året visat sig att Stiftelsen inte 
erhållit tillräckliga bidrag från annat håll. Föreningen har därför under 2018 beslutat att ge 
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extra bidrag på	ca	35 tkr. Situationen har även under 2018 aktualiserat att besparingar inom 
skolverksamheten måste genomföras. 	

Datorstöld, förskingring och obetalda skatter 
I januari uppdagades att skolledningen förskingrat pengar avsedda för skatter och sociala 
avgifter som avsåg 2017. Efter förhandlingar lyckades företrädare för stiftelsen förhandla ner 
skulden, och föreningen tillsköt vissa extra medel för att täcka kostnaderna. Skolans 
dåvarande ledning polisanmäldes och avskedades. 

Den 12 september nåddes vi av nyheten att 26 av skolans 30 bärbara datorer stulits. En 
polisanmälan gjordes omgående men tyvärr har det inte klarlagts vem eller vilka som är 
skyldiga. Datorerna har inte heller återfunnits. Odada Albinus född i byn, har sedan han åkte 
ner till Kenya före årsskiftet försökt göra vad han kunnat, men den Kenyanska polisen arbetar 
inte som vi är vana vid i Sverige. För att få någon hjälp måste den som drabbats stå för 
polisen bensinkostnader m.m. Var gränsen för ett annorlunda system och korruption går, är 
svårt att klara ut.  

För Föreningen Kisumus ekonomiska redovisning hänvisas till separat upprättad resultat- och 
balansräkning. Resultatet för 2018 visar ett överskott 45	583	kr. Styrelsen föreslår att årets 
resultat överförs i ny räkning.  

Sponsorer och större bidragsgivare 
Under verksamhetsåret 1/1 – 31/12 2018 har större bidrag erhållits från  
SHB Fadderbarnsfond, AIX Arkitekter AB, Summit and Friends, IBM hjälper barn i världen 
AE Nyströms Advokatbyrå och Amtrust Nordic.  
Stort tack till alla medlemmar, sponsorer, gåvo- och bidragsgivare som alla bidragit till att ge 
barnen i S:t Christine en bra skolgång under det gångna året. Att era pengar gör stor nytta 
bekräftas varje gång årskurs 8 slutar skolan med goda resultat och när vi besöker skolan, tar 
del av verksamheten och träffar både nuvarande och ”gamla” elever, vårdnadshavare och 
skolpersonal.  
 
Aktiviteter 
Under året har föreningen arrangerat nedanstående aktiviteter för att få in pengar till driften av 
skolan. 

• Trädgårdsfest 3 juni, för medlemmar, vänner och övriga intresserade, Liseberg, 
Stockholm 

• Farsta gårds Julmarknad 24 – 25 november, Farsta Stockholm 
• Tyresö julmarknad 1-2 december 

 
Medlemsinformation 
Nyhetsbrev och utskick 
Under året har 4 nyhetsbrev skickats ut från föreningen via mail eller per post till betalande 
medlemmar som saknar mail. Liksom tidigare år uppdagas ofta i samband med föreningens 
utskick av nyhetsbrev att medlemmar bytt adresser och glömt att meddela föreningen. 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 och vår sida på Facebook. 
 
Hemsida och Facebook 
Marianne Zetterlund har även under det gångna verksamhetsåret skött föreningens hemsida 
och föreningens sida på Facebook. För att alla medlemmar och övriga intresserade ska kunna 
ta del av all information och ha möjlighet att följa allt arbete finns även länkar till stiftelsen och 
skolan på föreningens hemsida.  
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Slutord   
Styrelsen vill med denna verksamhetsberättelse tacka för förtroendet vi åtnjutit under det 
gångna året. Vi vill även rikta ett varmt tack till alla som arbetat i och för Föreningen Kisumus 
bästa under det gångna året som medlemmar, bidragsgivare och sponsorer och på så 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. Även den sjunde kullen årskurs 
8:or  som slutade skolan i november 2018 lämnade skolan med mycket goda resultat.  
 
I slutet av september nåddes vi dessutom av ett glädjande meddelande där det framgick att en 
av skolans tidigare mycket duktiga elev fortsätter att prestera bra. Det gällde den elev som 
lyckades nå det högsta resultatet i S:t Christine historia och i regionen i november 2017 som 
fortsätter att prestera på topp även i Secondary School. Skolan har även några före detta 
elever som idag (tack vare privata sponsorer) studerar på universitet. Det är en fantastisk 
känsla att så många barn i byn fått chansen och att några lyckats så bra tack vare vår 
förening. Utan er medlemmar, sponsorer och bidragsgivare och St Christine School riskerar 
många av barnen att få leva ett liv i fattigdom med risk att hamna i prostitution, missbruk och 
kriminalitet.  
Så åter igen ett stort tack till er alla. 

 
Stockholm, 4 april 2019 
 
 
 
 

Bitte Brask            Erik Källström                   Julia Olson 
Ordförande           Vice ordförande                 Kassör 

 
 
 
 
 

Ann-Sophie Schubert                  Marianne Zetterlund 
Sekreterare             Ledamot 

 
 
 
 
 
Monica Tilstam   Håkan Andersson   Frida Nilsson 
  Ledamot                  Suppleant      Suppleant 


