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Verksamhetsåret 2020 en resumé 
 

Verksamhetsåret 2020 har varit ur verksamhetsperspektiv ett annorlunda år. Vi har inte kunnat åka ner 

till Usangi pga pandemin som drabbat oss alla. Vi har inte heller kunnat ha våra styrelsemöten som 

tidigare. Via social media och våra kontakter har vi kunnat följa utvecklingen i Usangi. 

Vi har skickat pengar till våra barn enligt planering. Vi fortsätter även med vår insamling till skolköket. 

Fadderbarnen är fortfarande vårt största åtagande. 
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Styrelsen 
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Mötesverksamhet 
Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda möten. Arbetsgruppen för 

Fadderverksamheten har träffats vid behov under året och har rapporterat på våra ordinarie 

styrelsemöten. 

Vid årsmötet 30 september deltog cirka 25 medlemmar. Ulrika Andersson till ny ordförande, omval 

till ledamot på 2 år Maria Karlsson och Ulla Lindberg, nyval Gudrun Carlström. Therese Vikner nyval 

till ersättare på 2 år. 

 Efter årsmötet informerade Jim Ågren om Corona situationen i Usangi och vad hans stiftelse hjälpt 

till med för att sprida information om hygien för att minska risken för smitta. 
 

Medlemmar 
I vårt register har vi ca 140 ”adresser. Vi vill gärna fortsätta redovisa ”adresser” då vi har både 

enskilda, familjer och föreningar som medlemmar. 

Flera av faddrarna i föreningen fortsätter välja att inte vara medlemmar, då de inte ser föreningen 

som det viktigaste, de vill endast stötta och hjälpa de utsatta barnen. Målet är dock fortfarande att alla 

som är faddrar ska var medlemmar i föreningen då föreningen har kostnader för alla barnen. 

Fortfarande har vi faddrar från hela Sverige och även utanför Sveriges gränser. Alla medlemmar som 

har lämnat en mailadress får information via mail. 

 

 

 

 



 

 

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

 
 

 
Arbetsgruppernas 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. 

 
 

Aktiviteter 
  En ny mediagrupp är tillsatt och kommer uppdatera både hemsidan och Facebook sidan. 

 
 

Faddergruppen. 
Fadderverksamheten är vänortsföreningens största åtagande. Vi har för närvarande 129 fadderbarn. 

Lite färre faddrar då det finns flera som sponsrar mer än ett barn. Pengar skickas varje kvartal ned 

till Usangi. Våra kontaktpersoner inom detta område är fortfarande Mma Neatness, vår ”klippa” 

och största samarbetspartner på plats i Usangi. 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 5 barn. 
 

Kindergartenprojektet. 
Styrelsen fortsätter följa upp med ledningen för detta projekt så att men kan jobba vidare enligt 

den planering som finns.Vi fortsätter även med insamling av pengar för att kunna bygga upp ett            

skolkök bredvid skolan. 

 

Marknadsföringsgruppen. 
Vi har vår hemsida( www.usangi.com) relativt aktuell och likaså en Face Books grupp som vi 

fortsätter hålla aktuell. Vi har under året distribuerat två nyhetsbrev. 

 
 

Kassörens sammanfattning verksamhetsåret 2020 
Vid årets slut hade vi 72 780 kr kronor på plusgirot samt en tillgång från året innan med 419 kr i 

kassaskrinet. Vi har under året skickat 301 816 kr som fadderbarnspengar. Utöver det har vi även 

skickat ner pengar dels för gåvor från olika faddrar till respektives barn, dels för gåvor till julklappar 

samt gåvor för bidragsobjekt. 

Dessa nämnda kostnader inklusive administrativa omkostnader som föreningen haft under 2020 

uppgår till totalt 30 519 kr.    

Beträffande inbetalning av medlemsavgifter förslår jag som kassör som tidigare att man betalar in 

medlemsavgiften gällande år samt att man noterar på inbetalningen att den är för medlemskapet. 

Samt att den betalas in senast 31 Mars. Tack för att jag får vara er kassör. 

 
 

Slutord. 
Att i egenskap av ordförande för vår förening skriva några slutord kring vår verksamhet 2020 känns 

lite kluvet. Året har inte varit likt tidigare år då det största del har handlat om den pandemi som vi 

alla drabbats av. Covid -19. Pandemin har skapat mycket oro, både för oss här hemma men även för 

våra vänner i Tanzania. Ingenting har varit som det brukar. För oss innebar det att föreningens årliga 

resa till Usangi fick ställas in. Vårt årsmöte som brukar hållas under våren fick vänta och istället 

genomföras på tidig höst. Styrelsen fick prova på att hålla möten via digitala plattformar. Vi har trots 

pandemin kunnat fortsätta hålla kontakten med Mma Neatness angående våra fadderbarn och 

pengarna till barnen har kunnat skickas som vanligt. Jim Ågrens stiftelse organiserade under våren 

en informationskampanj om Covid-19 i Usangi och byggde även flertalet tvättställ för att hjälpa 



 

 

befolkningen. Vi i föreningen bidrog med pengar för att stötta detta. Till en början verkade det som 

om att befolkningen i Usangi inte drabbades så hårt av Covid-19 men för några veckor sedan nåddes 

vi av informationen att det nu är stor spridning där. Många insjuknar och dödligheten är hög. Att 

hålla distans är inte lika lätt för dem. Vi fortsätter följa utvecklingen och hoppas innerligt att de som 

insjuknar inte ska drabbas så hårt.  

Vi i styrelsen vill tacka er alls som på ett eller annat sätt stöttat vårt arbete det gångna året. Vår 

samlade verksamhet bygger på ert stöd och utan det ka vi inte genomföra föreningens åtaganden. 

Ni är alla en viktig del. 
 

 


