
Verksamhetsberättelse för Amelias vänner – 2015 
 
 
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 2015-01-01 och 2015-12-31. 
 
Föreningen startades som officiell förening i oktober 2008 på initiativ av styrelsen.  
Föreningen har en blogg på adressen www.ameliasvanner.blogspot en hemsida 
www.sakhumzifriends.org med länk till bloggen samt en Facebook sida - Amelias 
vänner/Sakhumzifriends 
 
Årsavgift är som tidigare 100 kr/år/person eller 200kr/familj.  
Inbetald årsavgift 7000 kr. 
Antal medlemmar som betalt medlemsavgift är 50. Fler ser sig nog som medlemmar men har 
kanske glömt att skriva att insatta pengar avser medlemsavgift.  
Nyhetsbrev går ut till 197 personer. 
 
Amelias vänner skickade 186 420 kr till Sakhumzi under 2015. 
Insättningar till plusgirot under året var 178 430 kr (inkl. årsavgifter). 
 
Månadsgivandet har under 2015 minskat men tack vare ett flertal donationer har vi kunnat ge 
samma ekonomiska stöd som föregående år. 
 
Saldo per 2015-12-31  
       
Plusgirokonto                  20 000 kr  
Sparkonto                      182 863 kr 
Summa                     202 863 kr  varav 80 000kr bundet i fast ränteplacering. 
 
Årsmötet 29 mars valde Robert Säll samt Anneli Lindqvist till ordinarie revisorer.  
 
Förutom månadsbidraget har bidrag till körkort, skoluniformer, uppvärmning och vatten sänts.   
 
En större köksträdgård har anlagts med god skörd när nederbörden varit god. Under den torrare 
delen av året har man tyvärr inte haft råd att vattna tillräckligt.   
 
Skolbygget på Ekukhanyeni som New Hope - Reseindustrins Barnfond sponsrar försenades pga en 
oärlig byggare. En ny seriös byggare tog över och mycket har gjorts men helt klart blev det inte 
under 2015.   
  
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 som fyllt på matförråd 
och inhandlat diverse förnödenheter bland annat en spis.  
 



Föreningen har inte haft någon gemensam aktivitet under året men Öjersjö-Brunn skolas insamling, 
försäljning av Enjoyhäften samt generösa julgåvor och donationer gav ett rejält tillskott i kassan vid 
årets slut.  
 
Föreningen har inte haft några administrativa utgifter. Bankavgifter har som tidigare betalats av 
styrelsen.  
 
Styrelsen har skickat sju nyhetsbrev under 2015 
 
 
 
För styrelsen i föreningen Amelias Vänner, 
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