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Nyhetsbrev nr 103      22-03-06 
 

Inför vårt kommande årsmöte behöver valberedningen allas vår hjälp 
 

Vi i valberedningen för föreningen skriver till er med en vädjan då vi behöver hitta en person som 
kan ta över rollen som kassör i föreningen. Är du en person som vill engagera dig i föreningen och 
göra en insats för skolan i Kenya? 
 

Som kassör i Föreningen Kisumu ansvarar du för att säkerställa att bidragen når Stiftelsen och 
skolan i Kenya. Du bokför de intäkter och kostnader som föreningen har samt upprättar bokslut 
och budget på årsbasis. Arbetet tar totalt 1 – 2 timmar i månaden. Du behöver inte ha någon 
förkunskap inom ekonomi då föreningens bokföring är relativt enkel. Däremot är det en fördel 
om du är bekväm med excel och siffror. 
 

Utöver arbetet med föreningens ekonomi kommer du att även delta på de månatliga 
styrelsemötena som föreningen håller. Dessa brukar ta ungefär en timme och ger dig en god 
inblick i föreningens arbete och situationen i skolan i Kenya. 
 

Nuvarande kassör kommer att hjälpa till med introduktion vid övertagandet av rollen. 
 

Låter det spännande och roligt? Hör av dig till någon av oss i valberedningen. 
 

Med vänlig hälsning 
Valberedningen i Föreningen Kisumu 
Kerstin Kingfors (kerstin.kingfors@gmail.com) 
Frida Nilson (fmjnilson@gmail.com)  

 

 

Styrelsen/ Bitte Brask ordf. 

 

Senaste nytt och fler bilder från skolan och rapporter från skolan finns på: 

Föreningens hemsida www.kisumu.se   

Besök oss även på Facebook. Nyheter från föreningen och skolan läggs regelbundet ut på Föreningen 

Kisumu och Stiftelsen St: Christine 

Högtidsgåvor, minnesgåvor och bidrag 

 

Vill du ge en högtidsgåva eller minnesgåva? Sätt in ditt bidrag på något av våra konton nedan, samt sänd 

ett mail till oss på gava(at)kisumu.se Ange ändamål, uppgifter om den person som vi ska tacka, samt 

vilka givarna är. Vi skickar sedan ett tackkort till mottagaren och anger vilka givarna är. 

Swish-konto: 1236 072 698 Bankgiro: 5734-8534 Plusgiro: 17 62 64 – 0 

IBAN-nummer 

Kontakta vår kassör julia(at)kisumu.se för att få föreningens kontonummer och IBAN-nummer i 

Handelsbanken  
 

St Christine Education Centre 

 

P.O. BOX 319, SONDU 

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

  

Föreningen Kisumu 
c/o Bitte Brask 

Olshammarsgatan 54  

S-124 76 Bandhagen 

Tfn: +46(0)70-757 68 77 
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