
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Verksamhetsberättelse 2021             
 

Styrelsen  
Styrelsen för Föreningen Kisumu får härmed lämna verksamhetsberättelse för verksamhetsåret  
1 januari 2021 – 31 december 2021 vilket också varit föreningens 19:e verksamhetsår. Styrelsen har 
bestått av nio personer - Bitte Brask ordförande, Erik Källström vice ordförande, Ann-Sophie Schubert-
Olhede sekreterare, Julia Olson kassör, Marianne Zetterlund ledamot, Monica Tilstam Ledamot, 
Håkan Andersson suppleant, Frida Nilsson suppleant och Kerstin Lindberg suppleant. 
 
Revisorer 
Revisor Per Kingfors 
Revisorssuppleant Björn Dahlberg 
 

Sammanträden  
Årsmötet 2021 ägde rum den 21 april i Olshammarsgatan 54, Ormkärr. Styrelsen har under 
verksamhetsåret haft 8 protokollförda möten. Vid några möten har en eller flera representanter från 
stiftelsen och skolan deltagit för att behandla aktuella och gemensamma frågor som rör skolan, 
föreningen och stiftelsen. Se vidare under rubriken Samrådsmöten. 
 

Medlemmar  
Föreningen har under året gjort utskick till ca 337 medlemmar och intresserade anmälda till vårt 
nyhetsbrev. Av dessa uppskattar vi att knappt hälften bidragit med fastställd lägsta avgift eller i många 
fall betydligt mer. Ibland har vi svårt att knyta inkomna bidrag till bestämda personer då uppgifterna på 
betalningarna ibland är knapphändiga. Gäller dock inte större bidrag och gåvor där givaren alltid är 
känd.  
 

Medlemsavgift för 2021 
Lägsta månadsbidrag för röstberättigad medlem fastställdes vid årsmötet 2020 till100 kronor vilket 
beslöts vara oförändrad även vid årsmöte 2021.  
 
Ekonomi  
Under 2012 övergick ansvaret för skolan till Stiftelsen S:t Christine Foundation situerad i Kenya. 
Skolstyrelsen i Kenya ansvarar för skolverksamheten. Föreningens roll har därmed övergått till att 
vara huvudsponsor av skolan.  
Inför varje nytt läsår upprättas en överenskommelse mellan föreningen och stiftelsen gällande 
föreningens ekonomiska åtagande kommande läsår. Under 2021 åtog sig föreningen att bidra med 
543 000 kr.  

För Föreningen Kisumus ekonomi hänvisas till separat upprättad resultat och balansräkningar. 
Resultatet för 2021 visar på ett överskott på 55 346 kr, som till väsentlig del beror på genomförda 
besparingar inom skolan. Styrelsen föreslår att årets resultat överförs i ny räkning. 

Sponsorer, juridiska medlemmar och större bidragsgivare 
Under verksamhetsåret 1/1 - 31/12 2021 har större bidrag erhållits från  
SHB Fadderbarnsfond, IBM Hjälper barn i världen, och AIX Arkitekter AB. Ett speciellt tack vill vi rikta 
till SHB Fadderbarnsfond som på ett avgörande sätt bidragit till föreningens verksamhet och därmed 
till skolan i Kenya. 
 
Aktiviteter.  
Under 2020 hade föreningen p.g.a. pandemin inte någon möjlighet att arrangera några aktiviteter så 
som julmarknader, trädgårdsfester, Afrika kvällar eller liknande. I ett försök att få in medel öppnade vi 
en julmarknad och hemförsäljning 2020 på föreningens hemsida vilket visade sig bli riktigt lyckat. 
Försäljning via hemsidan/hemförsäljning har fortsatt under 2021 men under ny rubrik. Försäljningen 
via hemsidan var öppen tom slutet av december 2021.  
 
Under november-december 2021 lättade restriktionerna pandemin och tidigare års julmarknader fick 
klartecken. Vi bokade snabbt plats och den 20/11 - 21/11 deltog vi i Farsta gårds julmarknad, den 
27/11 - 28/11 vid Prinsvillan i Tyresö. Den 5/12 deltog vi i Brännkyrka Hembygdsförenings julmarknad 
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i Älvsjö och till sist fick vi möjlighet att ha några bord och försäljning den 16/12 – 17/12 i entrén till 
restaurangen på S:t Görans sjukhus. Antalet besökare vid årets julmarknader var betydligt fler än 
tidigare år. Till Farsta Gårds julmarknad kom drygt 5.000 besökare vilket enligt arrangören var rekord. 
Resultatet av 2021:s julmarknader blev över förväntan och betydligt högre än tidigare år.  
 
Samrådsmöte  
Under 2021 har representanter för Stiftelsen S:t Christine Foundation och representanter för skolan  
S:t Christine Education Center vid flera tillfällen deltagit vid Föreningen Kisumus styrelsemöten.   
Kontinuerliga samråd under det gångna året har varit extra viktiga p.g.a. rådande pandemi som även 
drabbat skolverksamheten i Kenya hårt. Stiftelsens representant har kontinuerligt informerat 
föreningen om det aktuella läget i landet, vilka åtgärder stiftelsen tvingats göra och hur ekonomin 
påverkat skolans verksamhet, elever och personal m. m.  
 

Medlemsinformation 
Nyhetsbrev 
Under året har 4 nyhetsbrev skickats ut.  
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 och meddelar oss så att vi kan uppdatera vår 
medlemsförteckning och sändlista. 
 

Hemsidan och Facebook 
Marianne Zetterlund, ledamot, har även under 2021 skött föreningens hemsida www.kisumu.se och 
föreningens sida på Facebook. För att alla medlemmar och övriga intresserade ska kunna ta del av all 
information och ges möjlighet att följa allt arbete finns även en länka till stiftelsen och skolan på 
föreningens hemsida.  
 
 

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 Christine School en bra skolgång.  
 
 
 
 

 
Stockholm, april 2022  
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