
 

 

 
 
Verksamhetsberättelse för 2017 

 
Styrelsen för Svensk Etiopiska Föreningen avger härmed nedanstående verksamhetsberättelse för 
verksamhetsåret 2017 
 

1. SEF:s operativa verksamhet 2017 
 
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:  
 
Ordförande:     Biniyam Wondimu 
Vice ordförande:    Håkan Pohlstrand 
Skattmästare/medlemssekreterare:  Per Wallgren 
Skattmästare/medlemssekreterare:  Örjan Åkerrén 
Sekreterare:     Jan Olof Gustavi 
Övriga ledamöter:    Wessen Beshah 
      Sven Britton 
      Josef Yohannes  
      Anne Naglo  
      Ingegerd Nylander  
      Sonja Pohlstrand 
Revisorer har under året varit:  
Ordinarie:      Åke Clason 
      Eric Renman 
Suppleant:     Astrid von Rosen 
 
Valberedning:  
Ordinarie:     Meaza Alemu Sjöman (sammankallande) 
      Emily Marino 
      Azeb Binega 
 
Redaktionskommitté:  
      Pia Virving (chefredaktör) 
      Ingegerd Nylander 
      Sven Britton  
      Annika Smith 
      Anne Naglo 
      Bertil Karlefors 
 
Hemsida för SEF:  
Webmaster, IT, foto:    Martin Hydén 

 
 

2. Sammankomster för styrelsen:  
Styrelsen har haft 7 ordinarie, protokollerade, möten under verksamhetsåret 2017. Mötena har 
hållits på restaurant Ethiostar.  Ett höstmöte och ett årsmöte för alla medlemmar har hållits. Se 
nedan.  

 



 

 

3. Årsmöte 22 april, 2017 
Årsmötet var välbesökt och innehöll, förutom de formella föreningspunkterna, ett par mycket 
intressanta föredrag:  

 
a. “Det stora uppdraget – EFS missionsarbete under 150 år”. Stefan Grenstedt berättade 

om EFS nya minnesbok med exempel från innehållet. Inslaget var mycket uppskattat.  
b. "Intryck från Etiopiens nya parker/reservat och från naturen i gränslandet mot 

Somalia, Kenya och Sudan”. Håkan Pohlstrand visade några av sina fantastiska bilder 
och gav intryck från sällan besökta delar av Etiopien.  

Som vanligt hölls ett lotteri med vinster som skänkts av våra medlemmar. Nettot gick till vår 
projektverksamhet.  
 
Besluten som togs under årsmötet återfinns i protokollet som publicerats i Tenaestelin nr 
1/2017.  
 

4. Höstmöte 21 oktober, 2017 
Höstmötet var också det mycket välbesökt, om också av lite färre medlemmar än under 
årsmötet. Höstmötet innehöll tre uppskattade presentationer:  
 

a. Ordförande i SEF presenterade tankarna på ett nytt projekt för vår förening. Projektet 
som har fått namnet ”Ett mål om dagen”, skall ge cirka 165 barn i 
Kindergartenklassen i Firehiywet skolan i Addis ett glas mjölk och ett bröd varje 
morgon. De närvarande uppskattade idén och tillstyrkte att verksamheten startas per 
den 1 januari, 2018. Beslutet skall bekräftas i det kommande årsmötet under våren 
2018.  

b. Erik Karltun, docent i markvetenskap vid SLU i Uppsala, höll ett föredrag med titeln: 
”Kan Etiopien bli en kornbod på Afrikas horn”. Mycket intressant föredrag som också 
berörde de s.k. ”Land grabbing” problemen i Etiopien.  

c. Madelaine Rosberg, Responsify AB, berättade om sina erfarenheter i sin verksamhet i 
Etiopien.  
 

Lotteri på sedvanligt sätt baserat på gåvor från våra medlemmar, och med netto till våra 
projekt.  
En rapport från mötet finns i den senaste Tenaestelin 2/2017. 
 

5. SEF:s projektverksamhet 
Under 2017 har SEF drivit tre aktiva projekt (benämns stipendier i räkenskaperna):  

a. Fattigfonden vid Airasjukhuset i Wollegaprovinsen. 25 000 kr har utbetalats ur Karin 
Mobrings fond.  

a. Meden Social Center. Syster Senkenesh är vår kontaktperson i verksamheten. 20 000 
kr har utbetalats från SEF stipendiefond.  

b. Föreningen Hylte hjälper Debre Zeit. 10 000 kr har utbetalats från föreningens konto 
för löpande utgifter, dvs det konto som medlemsavgifterna går in på och som används 
för den dagliga verksamheten.  

c. SEF:s styrelse har under året försökt få igång ett nytt projekt för ”lunchstöd till fattiga 
barn” i en skola i eller nära Addis. Under höstmötet lanserades idén, ”Ett mål om 
dagen”. Vi fick en positiv reaktion från våra medlemmar. Projektet kräver månatligt 
stöd från våra medlemmar. Det kommer igång under 2018. 

d. SEF har under året fått en gåva via arvskifte efter Bi Thergen. Gåvan avser en 
verksamhet för att stödja en eller flera unga flickor vid den Svenska Skolan i Debre 
Zeit. Beloppet bokförs under räkenskapsår 2018 eftersom den inkom till oss den 5 
januari i år. Gåvans storlek är 265 910,90 kr.  
 

Det tidigare trädplanteringsprojektet i Entotto ligger för närvarande vilande. 



 

 

 
6. Medlemsantal 

För närvarande, vid årsskiftet, 2017/2018, har föreningen 293 betalande medlemsfamiljer. 
Därutöver 6 ständiga, avgiftsbefriade, medlemmar. Totalt alltså 299 medlemmar. 10 nya 
medlemmar tillkom under året. 16 medlemmar begärde utträde och 25 betalade inte 
årsavgiften. De 25 som inte betalt sin årsavgift, efter påminnelse, har avförts som medlemmar.   
Antalet medlemmar sjunker långsamt. Vi behöver finna ett sätt att motverka den krympande 
verksamheten. Idéer från SEF medlemmar mottas tacksamt. Sänd in förslag till någon i 
styrelsen!  
 

7. Medlemstidningen 
Tidningen kom ut med två nummer under 2018. Av de reaktioner som kommit styrelsen till del 
är både innehåll och format fortsatt mycket uppskattat. Tidningen kostar föreningen relativt 
mycket pengar när det gäller tryck och distribution. Merparten av föreningens administrativa 
kostnader är kopplade till just tryck och distribution.  
Redaktionskommittén för tidningen ser gärna att medlemmarna bidrar med material, idéer, 
foton mm. till de båda årliga numren. Redaktionskommittén förstärktes under året med två 
personer.  
 
Föreningens räkenskaper 
Intäkterna från medlemsavgifterna var under året 73 875 kr. De totala intäkterna var 219 976 
kr och utgifterna 187 118,50 kr, vilket ger resultatet 32 857,50 kr. Det bör observeras att i det 
redovisade beloppet för årets resultat ingår 40 840 kronor avsatta för det nya projektet ”Ett 
mål om dagen”, vilket innebär att det faktiska resultatet för föreningsverksamheten är negativt 
med minus 7 982,50 kronor. 
 
Det nya projektet ”Ett mål om dagen” kräver månatligen cirka 8500 kr för att inte gå minus för 
SEF. Under hösten påbörjades en insamling till projektet som vid årsskiftet hade nått 40 840 
kr, vilket är ett gott ”startkapital” men inte nog.  
En stor del av SEF:s utgifter avser tryckning och distribution av vår tidning Tenaestelin och 
vår viktigaste verksamhet – projekten i Etiopien. Detaljer när det gäller räkenskaperna 
återfinns i bilaga. (3 sidor) 
 

 
Stockholm 6 februari, 2018 
 
 
 
Biniyam Wondimu  Håkan Pohlstrand  Jan Olof Gustavi 
Ordförande   Vice ordförande  Sekreterare 


