Verksamhetsberättelse för Amelias vänner – 2013
Styrelsen för Amelias vänner avger härmed verksamhetsberättelse för föreningen.
Styrelsen har under året haft 4 möten. Föreningens syfte framgår av stadgarna §3,
kortfattat att stödja barnhemmet Sakhumzi i Mfuleni, Kapstaden.
Verksamhetsåret för föreningen sträcker sig mellan 2013-01-01 och 2013-12-31.
Föreningen startades som officiell förening i oktober 2008 på initiativ av styrelsen.
Föreningen har en blogg på adressen www.ameliasvanner.blogspot.com samt sedan
2013 en hemsida www.sakhumzifriends.org med länk till bloggen och en Facebook
sida: Amelias vänner/Sakhumzifriends
Januari 2013 finns på plusgirokontot 215 064 Skr fördelat på:
s.k.matkonto 131 767 Skr
utbildningsfond 53572 Skr
fond för oförutsedda utgifter 29725 Skr.
Årsavgift är som tidigare 100 kr/år/person eller 200kr/familj.
Inbetald årsavgift 7300 Skr.
Antal medlemmar som betalt medlemsavgift är 53. Fler ser sig nog som medlemmar
men har kanske glömt att skriva att insatta pengar avser medlemsavgift. Nyhetsbrev
går ut till 194 personer.
Totalt 162 206 Skr sändes till Sakhumzi under 2013.
Insättningar till plusgirot under året var 137 007 Skr (inkl årsavgifter).
Årsmötet 20 mars valde Anita Jordö som styrelseledamot. Hon efterträder Robert Säll
som sekreterare. Till valberedning valdes Robert Säll.
Mötet beslöt att vi från och med februari höjer månadsbidraget till R12000 då kursen
är låg.
Då barnen på Sakhumzi sällan kommer ut från Mfuleni togs beslut att avsätta
4000Skr x 3 per år till olika aktiviteter direkt riktade till barnen.
Eva Lundh som var på plats ordnade ett mycket uppskattat barnkalas på Ekukhanyeni
i februari – kostnad 2767Skr.
Ytterligare aktiviteter för barnen ordnades under året med hjälp av Ewa och Göran
Aulin, familjen Grell samt styrelsemedlemmarna Lisette och Mikael Svensson.
Styrelsen beslöt att som mål se till att vi har folk på plats minst tre gånger per år
vilket skett med god marginal under 2013.

Eva Lundh och Ewa Aulin inbjöds att för styrelsen redogöra för sina intryck av läget
på Sakhumzi/Ekukhanyeni vilket var ytterst givande.
Beslut togs också om att öppna ett konto för fast ränteplacering med bindningstid på
3månader. Detta gjordes i två steg med 40 000 kr åt gången med början i augusti.
Ränteintäkten fram till årets slut blev 586,73.
Man beslöt att månadsbidraget till Sakhumzi i fortsättningen kommer att vara
10000 Skr.
Styrelsen beslutade skicka R 6000 till skoluniformer samt R 5000 till
körkortsundervisning för tre personer.
I juni skickades bidrag till Andiles utbildning med R 7 000 samt
R 10 0000 för att täcka kostnader för elomläggning- fasbyte.
Uppprustning av Sakhumzi som krävts i samband med ändring från Childrens Home
till Educational Center har totalt kostat R 18000 men innebär att Sakhumzi
Educational Center nu fått ett rezoning certificate för fortsatt verksamhet.
Under december månad besökte en del av styrelsen Sakhumzi och Ekukhanyeni och
kunde då konstatera att de inköp av lekmaterial som gjorts med pengar från en privat
fest under våren och som skulle gå till förskoleverksamhet, väl utförts och inneburit
en förbättring av barnens skol- och lekmiljö.
Förutom Amelias vänners bidrag har även andra personer som kommit i kontakt med
föreningen på eget initiativ bidragit med gåvor. Särskilt kan nämnas familjen Grell
som gjort en stor insats och via sin blogg berättat och med bilder visat vad som gjorts
på plats.
Styrelsen har skickat sju nyhetsbrev under 2013
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