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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2014
Ideella föreningen Hope-Soddo
Verksamhetsåret 2014-01-01 – 2014-12-31
Styrelsen
Styrelsen har bestått av






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

Samt suppleanter
 Gunnar Holmquist
 Stig Svennberg
Styrelsen har under året haft ett årsmöte och sex styrelsemöten.

Övriga förtroendeposter
 Eva Ljungström, revisor
 Irene Nilsson, revisor

Viktiga händelser under året
Den 23 januari träffade Lars och Bengt två präster från den Etiopiska Lutherska kyrkan, Dawit och
Befakadu, som var på besök i Sverige. De jobbar med ett liknande projekt som Hope Project.

Mesfin Israel från Etiopien var här under försommaren och han fick då möjlighet att berätta
om Hope Project i olika församlingar, Rotary i Stenungsund och Hos Marta och Maria.
Mesfin fick också möjlighet att vara med på Världens fest i Karlstad den 30 maj – 1 juni.
Mesfin var med på vårt styrelsemöte den 26 maj då han berättade om sina planer angående
Hope Project.
Mesfin har fått ny dator och motorcykel som föreningen bekostat.
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Byte av bank har skett från Handelsbanken till Swedbank.
En hemsida har öppnats i föreningens namn; www.hope-soddo.se. Här finns också korta
filmer om Mesfin och studenter.
Hyllningsblad har tagits fram och ett antal sådana har skickats till jubilarerna.
Lars Hjort åkte till Etiopien och besökte Mesfin, studenter i Hope Project, medarbetare och
personal från EELC. Anledning till besöket var att reda ut några frågor om projektet samt
Mesfins önskan om att vi skulle vara med i byggandet av ett nytt utbildningscenter.

Verksamheten i siffror
Under året 2014







Föreningen har haft 16 betalande medlemmar
Inkomster 241 513 kr
Utgifter 287 200 kr
Saldo per den 31 december 2014 var 185 580 kr
Utbetalt till Hope Project under året: 273 000 kr
Hemsidan har under året visats 2 893 gånger

__________________________
Ordförande, Lars Hjort

_________________________
Kassör, Bengt Carlsson

__________________________
Sekreterare, Gun Carlsson

__________________________
Ledamot, Arne Ohlsson

_________________________
Ledamot, Monica Engdahl
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