Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2016
Ideella föreningen Hope-Soddo
Verksamhetsår 2016-01-01 – 2016-12-31
Styrelsen
Styrelsen har bestått av
•
•
•
•
•

Lars Hjort, ordförande
Bengt Carlsson, kassör
Gun Carlsson, sekreterare
Gunnar Holmquist, ledamot
Johannes Sköldengen, ledamot

Samt suppleanter
• Gunilla Andersson
• Monica Engdahl
Styrelsen har under året haft ett årsmöte och sex styrelsemöten samt ett konstituerande styrelsemöte.
Revisorer
•
•
•

Eva Ljungström, revisor
Irene Nilsson, revisor
Thomas Andersson, revisorssuppleant

Valberedning
•
•

Stig Svennberg
Arne Ohlsson

Medlemmar
•

Föreningen har 25 medlemmar

Händelser under året
•
•
•
•

•

Föreningens stadgar har kompletterats och förenklats.
15 flickor går utbildningsperioden 2016/2017 och foto på dem finns på vår hemsida.
Foton på vår styrelse med kontaktuppgifter har skickats till Hope Project.
Föreningen har beslutat att göra ett uppehåll för stöd till studenter perioden 2017/2018 men att
ge ekonomiskt stöd till de anställda för vidareutbildning. Anledningen till detta är att formen
för Hope Project behöver ses över. Projektet har blivit mer av en egen verksamhet i Soddo
utan samarbete med den lokala församlingen. Grundtanken var ett samarbete mellan
församlingar i Etiopien och Sverige men som nu har försvagats betydligt.
Hos Marta och Maria har beslutat stödja Hope Project med 5 000 kr/månad år 2017.
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•

Lars tänkta resa till Etiopien i november ställdes in p.g.a. det oroliga läget i landet samt att han
inte fått något svar från kyrkan i Etiopien om deras intresse av att vara med i en eventuell
rekonstruktion av Hope Project.
I samband med julhälsningen till våra givare och medlemmar har vi meddelat att vi inte ger
bidrag till studenter utbildningsperioden 2017/2018.

Insamling
•
•
•
•
•
•

Månadsbidrag från Hos Marta och Maria.
Föreningen har haft 13 enskilda givare.
Kollekter har inkommit från fem församlingar.
Församlingsbidrag har inkommit från Partille församling.
Bidrag har inkommit från soppluncher i Ödsmål och Franks bibelstudiegrupp i Partille.
Kollektcirkuläret har uppdaterats.

Verksamheten i siffror
Under året 2016
•
•
•
•
•
•

Föreningen har haft 25 betalande medlemmar
Hemsidan har besökts 4 997 gånger
Inkomster 232 872,00 kr
Utgifter 174 142,25 kr
Saldo per den 31 december 2016 var 213 453,53 kr
Utbetalt till Hope Project: 172 492,25 kr

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

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

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

…………………………………………..
Ledamot, Gunnar Holmquist

…………………………………………..
Ledamot, Johannes Sköldengen
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