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Verksamhetsberättelse Vänortsföreningen Eskilstuna – Usangi

Verksamhetsåret 2015, en resumé
Under verksamhetsåret 2015 har vi lyckats med vår målsättning när det gäller Kindergartenprojektet
som startades under hösten 2013 och som vi i år, med er allas hjälp har stöttat med totalt 110.000 SEK
av insamlade medel ( och bra bankplaceringar) som under många år har samlats in till detta projekt.
Inom Fair Trade har vi ”lämnat över” våra erfarenheter och kontakter i Usangi till ”The House of Fair
Trade”.
Höstens resa till Usangi innebar, som vanligt, uppföljning av våra projekt främst då redovisning och
uppföljning av Kindergartenprojektet samt givetvis våra fadderbarn. Att få träffa våra kontaktpersoner
på plats och kunna följa ”våra barn” är både stimulerande och tror vi, nödvändigt.
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Mötesverksamhet
Styrelsen har under verksamhetsåret haft tio protokollförda möten. Arbetsgrupperna har träffats vid
behov under året och har rapporterat dessa sammankomster på våra ordinarie styrelsemöten.
Årsmötet genomfördes i år på Eskilstuna Konstmuseum den 17 mars där 25 -30 personer var närvarande. Efter mötet berättade Sabah Mourad om sitt första möte med Usangi, hur hon och hennes väninna Ruba Said hade fått kontakt med Vänortsföreningen Eskilstuna- Usangi och hur de samlade in
pengar för att bygga en lekpark för barnen som går på den förskola som Torshälla församling har stöttat i många år.
”Novembermötet” genomfördes söndagen den 8 november på Torshälla församlingshem där höstens
”resenärer” berättade om resan och tankar om föreningens verksamhet i Usangi.
Edit Jordman framförde varma hälsningar från Mma Neatness till alla som är engagerade i Vänortsföreningen.
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Medlemmar
I vårt register hade vi vid årsskiftet 195 ”adresser” Det är något färre än förra verksamhetsåret. Vi vill
gärna redovisa ”adresser” då vi har både enskilda, familjer och föreningar som medlemmar.
I vår medlemsmatrikel redovisar vi även faddrar där alla faddrar inte är medlemmar men önskar stötta
föreningens barnverksamhet. Fadderverksamheten, genom Vänortsföreningen, är inte bara knutet till
Eskilstunabor utan detta åtagande sträcker sig långt utöver kommunens gränser. Likaså finns det faddrar som är äldre personer som inte ser närheten till föreningen som det viktigaste, utan ser mer till att
stötta och hjälpa de utsatta barnen i vår regi, detta i sig gör att vi inte kan redovisa alla som medlemmar i vänortsföreningen.
Vår målsättning är att alla ska gå med som riktiga medlemmar på sikt.

Kurser och konferenser
Inga kurser eller konferenser har genomförts under verksamhetsåret.

Aktiviteter
Torshälla marknad. Traditionsenligt var vi representerade på Torshälla marknad i september månad.
Ännu ett år med ett fint höstväder men något sämre försäljningsresultat än tidigare år. Vi ser dock vår
medverkan på marknaden som bra marknadsföring då många pratar ”Usangi” med oss under helgen.
Nyhetsbrev. I år har tre Nyhetsbrev distribuerats till våra medlemmar och övriga intressenter samt att
Nyhetsbrevet finns på vår hemsida för nedladdning.
Höstens resa till Usangi. Gruppens uppgift var att följa upp vänortsföreningens verksamheter i
Usangi och kanske då i första hand Kindergartenprojektet som nu kan anses som helt klart vad avser
Vänortsföreningens åtagande.
Förutom det så är uppföljningen av våra fadderbarn alltid högt prioriterat.
Det var totalt sex personer som åkte. Vi hade i år fått ett ekonomiskt stöd från kommunen som i princip täckte 1/3 av flygbiljetten och var mycket välkommet. Alla andra kostnader stod resenärerna själva
för. Resultatet från höstens uppföljningsresa redovisades utförligt i samband med Novembermötet.

Arbetsgruppernas arbetssätt
Även i år har arbetsgrupperna varit få men aktiva. Tanken att kunna aktivera människor utanför den
direkta styrelsen och på så sätt finna nya engagerade människor som även kan vara intresserade att ta
på sig flera arbetsuppgifter till exempel styrelsearbete kvarstår. Vi eftersträvar därför att det i våra
arbetsgrupper skall kunna ingå personer utanför styrelsen. Det finns mycket kunskap och kompetens
att tillföra genom ett sådant arbetssätt.
Som princip är arbetsgrupperna direkt underställda styrelsen och deras huvuduppgift är att sköta verksamheten inom sitt arbetsområde samt att arbeta fram förslag och utveckla dessa.

Faddergruppen.
Fadderverksamheten är vänortsförningens största åtagande. Vi har för närvarande 172 fadderbarn och
158 faddrar. Varje kvartal skickas de insamlade pengarna ned till Usangi. Våra kontaktpersoner inom
detta område är främst Mma Neatness, vår ”klippa” och största samarbetspartner. Mma Neatness och
hennes team ansvarar för uppföljning på plats samt ser till att de insamlade medlen fördelas på rätt
sätt. Mr. Allen har liknande uppdrag och har hand om uppföljningen av 11 barn.
Inför höstens resa var vår målsättning att försöka träffa alla ”våra barn”, intervjua och fotografera dem
för att kunna dokumentera och se till att varje fadderförälder skulle få ett kort och en personlig hälsning.
Några av barnen kunde vi inte träffa då de studerar på andra orter samt några var på ferie.
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Det allmänna intrycket är att de flesta barnen går vidare från ”grundskolan” till ”gymnasiet” flera nu
än tidigare, samt att fler fortsätter även på en högre utbildning när så är möjligt.
En insamling till ett av ”våra barn”, Aziza Musas, har genomförts till hennes stundande leveroperation. 2400: - SEK har insamlats och skickats ned strax före årsskiftet men vi har ännu inte fått någon
rapport hur det hela har fortlöpt.
Ett återkommande problem här på hemmaplan är att det händer att faddrar av olika anledningar ”hoppar av” eller helt enkelt glömmer att betala. Vi försöker då kontakta dessa faddrar och efter påstötning
så brukar alltid problemet lösas. Det har även hänt att faddern har betalat men att vi eller banken har
missat på något sätt.
I år har vi fått fler engagerade medlemmar som hjälpt oss att skaffa nya fadderföräldrar så för närvarande finns det sponsorer till samtliga barn. Trots detta så har föreningen fått skjuta till mellanskillnaden innan den nya faddern påbörjat sitt åtagande. Problemet kan bli stort då det aktuella barnet som
plötsligt mist sin fadder inte längre kan gå färdigt skolan etc. Detta kan ses som en katastrof för det
enskilda barnet så vi försöker att så snabbt som möjligt hitta en ny fadder där det är möjligt. Det kan ta
lite tid och då kommer de pengar som samlats in via olika arrangemang väl till pass för att fylla ut
”luckan”.

Fair Trade.
Denna arbetsgrupp upphörde i princip i samband med höstens resa. Även detta år förde gruppen med
sig kardemumma hem till försäljning som Peter Patrik med hjälp av lokala småbönder hade tagit fram.

Kindergartenprojektet.
Vänortsföreningen kan i år avsluta detta, för vår del, stora projekt. Vänortsföreningen har totalt kunnat
bistå med 110 000:- SEK
Skolan är nu redo för att ta emot elever och rekryteringen av personal har påbörjats. Önskan om en
toalett och viss inredning har framförts och Vänortsföreningen kan i viss mån bistå då pengar finns
avsatta till detta från Sabah Mourads tidigare lekskoleprojekt.

Marknadsföringsgruppen.
Arbetet med vår nya hemsida är klar men webbadressen är densamma. www.usangi.com
Efter initiativ av en av höstens resenärer har vi kunnat utöka informationen genom en ”vängrupp” på
Face Book. Det finns alltså en ”Usangigrupp” där intresserade kan följa ”vad som händer”.
Under året har gruppen distribuerat tre nyhetsbrev.

Kassörens sammanfattning
Tack för gensvaret om glesare (men större) inbetalningar. Jag befarade en kostnad för föreningen på ca
900 kr för 2014. Plusgirot tar ju numera betalt för varje transaktion utöver de första 500. I stället stannade beloppet på drygt 500 kr.
Vi har skickat ner resten av de pengar som var vikta för byggandet av en ny förskola och också fått
slutredovisningen.
Vid årets slut fanns 96 600 kr att tillgå. Under året hade vi förmedlat 330 000 kr till våra fadderbarn.
Slutligen konstaterar jag än en gång (efter snart tre år i rollen som kassör) hur väl ni alla fungerar. Så
många medlemmar, så många transaktioner, adresser och e-postadresser att hålla reda på och nästan
allt blir rätt. I de fall det blir fel är ni alltid lika vänliga och hjälpsamma så att felet blir korrigerat.
Tack för att jag får vara er kassör!
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Slutord.
År 2015 har passerat och vi träder in i år 2016 med nya krafter. För Vänortsföreningen har det varit ett
spännande år, då vi äntligen kan se att Kindergartenprojektet nu kan sägas vara genomfört för vår del.
Vi har som vanligt under det gånga året haft en rad kontakter med våra vänner i Usangi och även detta
år haft möjlighet att besöka vår vänort.
Fadderbarnsverksamheten, vårt största åtagande, rullar på trots de problem som redovisats ovan. Föreningens målsättning är att alltid sätta barnet i centrum, vilket innebär att vi försöker i största möjliga
mån täcka mellanskillnaden innan vi fått en ny sponsor, och hittills har detta lyckats tack vare övriga
insamlade medel såsom lotteriförsäljning och medverkan på Torshälla Marknad.
Vi i styrelsen vill TACKA alla som på ett eller annat sätt stöttat vårt arbete under det gångna året.
Vår samlade verksamhet bygger på ert stöd och utan den skulle vi inte kunna genomföra Vänortsföreningens åtagande på den nivå som vi i dag har möjlighet till.
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