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Sammanträden: 
Föreningens medlemmar kallades till årsmöte avseende 2015 den 25 april. 
 



Styrelsen har sammanträtt sju gånger under 2015. Sammanträdesprotokoll finns för 
dessa möten. I mars och september gjordes utskick av kallelser till årsmöte och 
höstmöte av en av styrelseledamöterna, de planerade arbetsmötena inställdes. 
  
Sammankomster: 
Årsmöte hölls den 25 april på restaurant EthioStar i Stockholm.  
 
Birgitta Karlström Dorph, Sveriges ambassadör i Etiopien 1988-1993, berättade om 
dramatiska dagar i Addis Abeba våren 1991 när Mengisturegimen störtades. 
 
Viveca Halldin Norberg, som 1977 publicerade sin doktorsavhandling i historia 
”Swedes in Haile Selassie’s Ethiopia 1924-1952” gjorde en kort presentation av sin 
bok, som Svensk-Etiopiska Föreningen 2002 fick tillstånd att göra ett nytryck av till 
sitt 50-årsjubileum. Viveca har återbesökt Etiopien efter 40 år och kommer att skriva 
om detta i nästa nummer av Tenaestelin. 
 
Ato Tamrat Adamu från etiopisk-ortodoxa kyrkan Debreselam Medhanealem i 
Hagsätra centrum visade ritningar på en planerad ny kyrka och samlingscenter.  
 
Höstmötet den 10 oktober: 
 
Temat för mötet var etiopiska entreprenörer i Sverige:  
Rahel Belatchew Lerdell, grundare av arkitektbyrån Belatchew Arkiktekter AB 
Teshome Wondimu, grundare av kulturorganisationen Selam, med verksamhet i 
Sverige, Etiopien, Kenya, Tanzania, Uganda 
Brook Tekeste, ägare och vd för Brook Hotels of Sweden 
Solomon Assefa, ägare av restaurant EthioStar 
 
Tadele Bitul Kibrat, tidigare verksam som entreprenör och fastighetsägare i Sverige i 
många år, presenterade sin film ”Ethiopian Tenacity” som handlar om återförandet till 
Axum och återuppbyggnaden 2008 av den obelisk som Italien tog som krigsbyte 
1937. 
 
Fitsum Demissie presenterade sin bok ”01 Birr” som endast finns på amharinja. 
Avsikten med boken är att överföra kunskap till Etiopien om elektronisk valuta och 
banktjänster på internet. 
 
Etiopiens ambassadör i Norden, Woinshet Tadesse, gav en översikt över utvecklingen 
i Etiopien inom olika sektorer, som infrastruktur, jordbruk, utbildning, affärsutbyte 
och export. 
       
Biståndsverksamhet: 
 
Till The Ethiopian Heritage Trust som stöds genom direkta insamlingar vid 
medelmsmöten och annat har inga utbetalningar gjorts under 2015, i avvaktan på 
beslut om inriktning på fortsatt stöd. Området på Entotto är nu färdigplanterat, men 
arbetet med att göra hela Entottoparken till ett rekreationsområde tillgängligt för 
besökare fortsätter, liksom upprustning och bevarande av de gamla typiska Addis-
husen, som ingår i the Heritage Trusts’ uppdrag. 
 



Fattigfonden vid Airasjukhuset i Wollega-provinsen har erhållit 25.000 kr ur Karin 
Mobrings fond till stöd för kvinnor och barn. Stödet fortsätter även år 2016 och 2017.  
 
Enligt beslut på årsmötet höjs stödet till Medhen Social Center (MSC) och syster 
Senkenesh till 20.000 kr per år i tre år, dvs till och med år 2017. Medlen utgår från 
stipendiefonden, men kan vid negativ fondutveckling komma att betalas direkt från 
föreningens bank- eller girokonton. Så skedde under 2015. I dagsläget studerar 19 
ungdomar på högskolor och universitet.  
 
Föreningen Hylte hjälper Debre Zeyt erhåller 10.000 kr per år i tre år till 
utbildningsprojekt för 79 barn och deras familjer. Detta stöd utgår direkt från 
föreningens verksamhet (dvs medlemsavgifter och föreningsmöten).  
 
 
Medlemsantal:  
Antalet medlemmar (inklusive ständiga medlemmar) var vid årets slut 331.  
11 personer registrerades som nya medlemmar under 2015, men medlemsantalet har 
ändå sjunkit i förhållande till 2014 (344 medlemmar). 
 
Medlemstidningen: 
Tidningen Tenaestelin har under sin 56:e årgång utkommit med två nummer, vilka 
distribuerats till medlemmarna, universitetsbiblioteken i Sverige och Addis Abeba, 
Svenskföreningen i Etiopien, Sida, Rädda Barnen m fl. Redaktionen har under året 
bestått av Pia Virving, Sven Britton, Ingegerd Nylander, Annika Smith och 
webmaster Martin Hydén.  
 
Föreningens räkenskaper: 
Den ekonomiska ställningen per den 31 december 2015 framgår av bifogade resultat- 
och balansräkningar. 
 
Stockholm i januari 2016 
 
 
 
Biniyam Wondimu  Håkan Pohlstrand  Jan Olof Gustavi 
Ordförande   Vice ordförande  Sekreterare 
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