Verksamhetsberättelse för Amelias vänner – 2014
Styrelsen för Amelias vänner avger härmed verksamhetsberättelse för föreningen.
Styrelsen har under året haft 5 möten.
Föreningens syfte framgår av stadgarna § 3, kortfattat att stödja Sakhumzi
Educational Center samt Ekukhanyeni i Mfuleni Kapstaden.
Verksamhetsåret för föreningen sträcker sig mellan 2014-01-01 och 2014-12-31.
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 Face Book
sida: Amelias vänner/Sakhumzifriends
Ekonomi januari 2014
Plusgirokonto
Sparkonto
Summa

20 000 kr
194 464 kr
214 464 kr varav 80 000kr bundet i fast ränteplacering.

Årsavgift är som tidigare 100 kr/år/person eller 200kr/familj.
Inbetald årsavgift 8400 kr.
Antal medlemmar som betalt medlemsavgift är 54. Fler ser sig nog som medlemmar
men har kanske glömt att skriva att insatta pengar avser medlemsavgift.
Nyhetsbrev går ut till 204 personer.
Amelias vänner sände 184 864 kr till Sakhumzi under 2014.
Insättningar till plusgirot under året var 193 455 kr (inkl. årsavgifter).
Årsmötet 20 mars valde Elisabeth Hagman som styrelseledamot samt Lowe Fallmar
som revisor.
Beslut togs om att skicka 3000 kr till Abalimi för att få hjälp med köksträdgården i
form av utbildning av en person samt gödsel, plantor och uppföljning på plats.
Körkort är nödvändigt för de som arbetar med barnen så 6737kr skickades för detta
ändamål.
Amelias vänner bidrog med 10000 kr för staket runt Ekukhanyeni, kostnad för vatten
8000kr samt uppvärmning 5000kr.

Besök av styrelsemedlemmar i december 2013 visade på stort behov av nya och fler
toaletter samt en önskan från Amelia om en skolbyggnad. Marie Grell som var på
plats fick i uppdrag att ta kontakter och begära in offerter.
Styrelsen beslöt att pengar som avsatts till utbildning och oförutsedda utgifter skall
användas till detta ändamål och man avsatte R 50 000 som en grundplåt. Beslut togs
också om att aktivt söka sponsorer.
Sponsor till skolbygget blev New Hope - Reseindustrins Barnfond som har stor
erfarenhet av sådan verksamhet. New Hope beslutade sponsra bygget med 65 000 kr.
Lagfart visar att Amelia står som ägare till marken (4800 m2) där skolan skall
byggas. Bygget påbörjades i november.
Tidigare beslut om att ge barnen på Sakhumzi åtminstone 3 aktiviteter per år har
uppfyllt och likaså har Sakhumzi/Ekukhanyeni fått ett flertal besök av Ameliavänner
under året.
Föreningens hemsida har kompletterats ytterligare.
Aktiviteter och julgåvor under nov-dec inbringade drygt 60 000kr. Försäljningen av
Enjoyhäften ökade med 25 stycken.
Föreningen har inte haft några administrativa utgifter. Bankavgifter har som tidigare
betalats av styrelsen.
Styrelsen har skickat åtta nyhetsbrev under 2014
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