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VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2015
Ideella föreningen Hope-Soddo
Verksamhetsår 2015-01-01 – 2015-12-31
Styrelsen
Styrelsen har bestått av
o
o
o
o
o

Lars Hjort, ordförande
Bengt Carlsson, kassör
Gun Carlsson, sektreterare
Arne Ohlsson, ledamot
Monica Engdahl, ledamot

Samt suppleanter
o
o

Gunnar Holmquist
Stig Svennberg

Styrelsen har under året haft ett årsmöte och fem styrelsemöten.
Övriga förtroendevalda
o
o
o

Eva Ljungtröm, revisor
Irene Nilsson, revisor
Anne-Marie Svennberg, revisorssuppleant

Händelser under året
o
o
o
o

o
o

o
o
o

Vi har stått för utbildning av 25 studenter detta år.
Hemsidan innehåller nu samtliga fyra korta filmer. Kollektfakta ligger som egen flik på
hemsidan.
Styrelsen tackade nej till att stå med som ägare till nya lokaler som skulle byggas i Soddo.
Vi har skickat foto på vår styrelse med namn, uppdrag och e-postadress till Hope Project och
vi har erhållit foto på deras styrelse med namn och uppdrag. Längre än så har vi inte kommit i
kontakten med övriga styrelsen i Hope Project. Kontakt har vi, främst Bengt och Lars, med
Mesfin.
Hos Marta och Maria har beslutat stödja projektet med 12 000 kr/månad år 2016.
Lars höll i en gruppresa till Etiopien den 2 – 12 oktober, en grupp med ungdomar och än
grupp med äldre. De besökte även Hope Project, men tillfälle gavs inte att ta upp de frågor
som Lars hade med sig till Mesfin.
Vårt önskemål om utbildning i mikrolån för kommittén i Hope Projekt har inte genomförts.
Tackbrev skickades vid årets slut till alla gåvogivare.
Hyllnings- och minnesblad har skickats som tack för gåvor som inkommit.
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o
o

Ekonomiskt har utgifterna överstigit inkomsterna och målet för insamlade medel nåddes inte.
Vi har fått tre nya medlemmar.

Verksamheten i siffror
Under året 2015
o
o
o
o
o

Föreningen har haft 17 betalande medlemmar.
Inkomster 252 797,23 kr
Utgifter 283 654,04 kr
Saldo per den 31 december 2015 var 154 723,78
Hemsidan har under året visats 5 505 gånger, första veckan i september var det flest besökare
på hemsidan med 236 stycken.

…………………………………………..
Ordförande, Lars Hjort

…………………………………………..
Kassör, Bengt Carlsson

…………………………………………..
Sekreterare, Gun Carlsson

…………………………………………..
Ledamot, Arne Ohlsson

…………………………………………..
Ledamot, Monica Engdahl
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