
Verksamhetsberättelse för Amelias vänner – 2017

Styrelsen för Amelias vänner avger härmed verksamhetsberättelse för föreningen.
Styrelsen har under året haft 5 möten samt mail/telefonkontakt.
Föreningens syfte framgår av stadgarna § 3, kortfattat att stödja Sakhumzi 
Educational Center samt Ekukhanyeni i Mfuleni Kapstaden. 

Verksamhetsåret för föreningen sträcker sig mellan 2017-01-01 och 2017-12-31.

Föreningen startades som officiell förening i oktober 2008 på initiativ av styrelsen. 
Föreningen har en hemsida www.sakhumzifriends.org samt en Face Book sida - 
Amelias vänner/Sakhumzifriends

Årsavgift är som tidigare 100 kr/år/person eller 200kr/familj. 
Inbetald årsavgift 8100 kr.
Antal medlemmar som betalt medlemsavgift är 55. Fler ser sig nog som medlemmar 
men har kanske glömt att skriva att insatta pengar avser medlemsavgift. 
Nyhetsbrev går ut till 195 personer.

Insättningar till plusgirot under året var 162 945 kr (inkl. årsavgifter).

Saldo per 2017-12-31 
      
Plusgirokonto                  20 000 kr 
Sparkonto                      194 115 kr
Summa                     214 115 kr 

Förutom månadspengen har bidrag till begravningskostnader, smartphone till Anathi 
så vi kan ha kontakt via messenger, uppvärmning, vatten samt en julgåva sänts. Då 
verksamheten inte krävt ytterligare kostnader har vi nu en bra buffert för kommande 
behov.
 
Swishkonto öppnades och visade sig vara en god idé även om banken behåller 2kr för
varje swishad summa.

Mama Amelias bortgång i januari gjorde oss alla mycket ledsna men då hon sett till 
att Anathi och Belinda kunde ta över har vi kunnat fortsätta stödja verksamheten som 
tidigare.

 
 

http://www.sakhumzifriends.org/


Sakhumzi har även detta år fått ett flertal besök av Ameliavänner särskilt i samband 
med Amelias begravning, då de var ett stort stöd. I december kunde familjen Grell 
ännu en gång ge barnen en fin jul med julklappar och tomte. Dessutom fick Anathi 
pengar till en utflykt som barnen skall få göra senare.
Föreningen har inte haft någon gemensam aktivitet under året men Öjersjö-Brunn 
skolas familjedag, försäljning av Enjoyhäften samt generösa donationer och julgåvor 
gav ett stort tillskott till kassan.   

Föreningen har inte haft några administrativa utgifter. Bankavgifter har som tidigare 
betalats av styrelsen. 

Styrelsen har skickat sju nyhetsbrev under 2017
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