
 

 

 
 
Verksamhetsberättelse för 2019 

 
Styrelsen för Svensk Etiopiska Föreningen (SEF) avger härmed nedanstående 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2019 
 

1. SEF:s operativa verksamhet 2019 
 
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 (sammankallande) 
      Eric Renman 
Suppleant:     Astrid von Rosen 
 
Valberedning:  
Ordinarie:     Meaza Alemu Sjöman (sammankallande) 
      Emily Marino 
      Azeb Binega 
 
Redaktionskommitté:  
      Pia Virving (ständigt adjungerad) 
      Ingegerd Nylander 
      Sven Britton  
      Annika Smith 
      Anne Naglo 
      Anki Bjur 
      Mikael Liljeqvist 
 
Hemsida för SEF:  
Webmaster, IT, foto:    Martin Hydén (ständigt adjungerad) 

 
 



 

 

2. Sammankomster för styrelsen:  
Styrelsen har haft 6 ordinarie, protokollerade, möten under verksamhetsåret 2019. Ett 
av dess möten var ett konstituerande styrelsemöte efter årsmötet 2019. Mötena har 
hållits på restaurant Ethiostar.   
 

3. Medlemsmöten: Ett årsmöte och ett höstmöte för alla medlemmar har hållits. Den 30 
mars, 2019, arrangerades en sponsorlunch avseende projekt ”Ett mål om dagen”.  
Berkiti och Solomon Aseffa, Ethiostar, sponsrade själva lunchen på samma sätt som 
vid en liknande lunch 2018. Isabella Rubin bjöd på vacker sång under lunchen.  
 
Under årets tre medlemsmöten anordnades lotterier baserade på gåvor från generösa 
medlemmar. Intäkterna från lotterierna blev 12020 kr. Framför allt projektet ”Ett mål 
om dagen” har fått del av dessa medel.  

 
4. Årsmöte 27 april, 2019 

Årsmötet var mycket välbesökt och innehöll, förutom de formella föreningspunkterna, 
ett par mycket intressanta föredrag.  (utförligare beskrivning av föredragen finns i 
Tenaestelin 1/2019):  

 
a. ”Etiopien på ny politiskt kurs. Möjligheter och risker”. Ambassadör Torbjörn 

Pettersson presenterade några tankar om den nya situationen i Etiopien.  
b. "Kinesiska investeringar i Etiopien”. Lydia Watchefo, Sida Alumni 

programmet, presenterade några tankar efter en fältstudie.  

Årsmötet fick uppskattat besök av två ambassadörer, dels Torbjörn Pettersson, 
Sveriges ambassadör i Addis, en av dagens föredragshållare, och dels Deriba Kuma, 
Etiopiens ambassadör i Stockholm.  
 
Besluten som togs under årsmötet återfinns i protokollet som publicerats i Tenaestelin 
nr 1/2019.  
 

5. Höstmöte 19 oktober, 2019 
Höstmötet satte sannolikt nytt rekord när det gäller antal besökande. Fler än 100 
personer kom till mötet.  
Den senaste utvecklingen i Etiopien är säkert en av orsakerna till det stora intresset. 
Liksom kvaliteten på de föredrag som arrangeras. (mer om höstmötet i Tenaestelin 
2/2018):  

a. Projekt ”Ett mål om dagen”. En lägesrapport av föreningens ordförande 
Biniyam Wondimu. En slutsats är att föreningen behöver fler månadsbetalare, 
och engångsbetalare, för att det i skolan mycket positivt mottagna projektet 
skall bli ekonomiskt hållbart på sikt.  

b. ”Ethiopia’s Wildlife Tresures”. Håkan Pohlstrand presenterade sin nya bok om 
djurlivet i Etiopien. De närvarande fick möjligheten att köpa den nya boken 
och få den dedicerad och signerad. Som vanligt mycket uppskattat föredrag av 
Håkan med många vackra bilder.  

c. ”Mitt liv med anade och oanade konsekvenser”. Tesfaye Deriba berättade om 
blindprojektet i Sebeta. Mycket intressant och inspirerande att lyssna till för 
alla som deltog i mötet.  

 
Som vanligt under våra möten hade vi ett lotteri som gav ett fint netto.  



 

 

 
6. SEF:s projektverksamhet 

Under 2019  har SEF drivit tre aktiva projekt (benämns stipendier i räkenskaperna):  
 

a. Fattigfonden vid Airasjukhuset i Wollegaprovinsen. 25 250 SEK har utbetalats 
ur Karin Mobrings fond. Se Tenaestelin nr 1, 2019 

a. Meden Social Center. Syster Senkenesh är vår kontaktperson i verksamheten. 
20 950 SEK har utbetalats från SEF stipendiefond. Närmare presentation av 
det viktiga projektet och syster Senkenesh finns i Tenaestelin nr 1 o 2, 2019. 

b. Projektet ”Ett mål om dagen” har med stor framgång löpt under hela året 2019. 
Ett reportage om projektet finns i Tenaestelin 2/2018 och 1/2019. Projektet 
finns också väl beskrivit i en film på föreningens hemsida.  
Tyvärr är det fortfarande svårt att få månadsgivare till projektet bland våra 
medlemmar. Kostnaden för projektet under 2019 var 107 785 SEK.  

c. SEF fick under 2018 en gåva via arvskifte efter Bi Thergen. Gåvans storlek var 
265 910,90 SEK. Gåvan avser en verksamhet, ett projekt, för att stödja en eller 
flera unga flickor vid den Svenska Skolan i Debre Zeit. Genom Sven Hööks 
stiftelse i Uppsala tillfördes Bi Thergen fonden ytterligare 50 000 SEK under 
det gångna året. Bi Thergen fonden har vid årsskiftet 2019/2020 värdet 
404 360 SEK 
Projektet ger ett antal flickor från Kenenisa School möjlighet att följa ett antal 
kvällskurser som stärker deras fortsatta utbildningsmöjligheter. Kostnaderna 
för projektet under 2019 var 15 100 SEK.  
 

7. Medlemsantal 
För närvarande, vid årsskiftet, 2019/2020, har föreningen 314 medlemmar. (familjer 
eller institutioner).  
 309 betalande medlemmar 
5 ständiga medlemmar 
12 medlemmar har lämnat föreningen 
24 medlemmar har en oklar status.  
 
Föregående årsskifte var antalet betalande medlemmar 297. Föreningen har alltså ökat 
antalet medlemmar med 17 personer eller familjer.  
 
Det har under 2019, precis som tidigare år, varit svårt att få in årsavgifterna från ett 
stort antal medlemmar. För att förenkla för både SEF och för den enskilde medlemmen 
har vi under hösten 2019 skärpt upp betalningsrutinerna så att alla ska ha betalt den 1 
februari varje verksamhetsår. Vi får se om detta kan hjälpa upp situationen.  
 

8. Medlemstidningen 
Tidningen kom ut med två nummer under 2019. Som vanligt är de reaktioner och 
kommentarer som kommit styrelsen till del, om både innehåll och format, mycket 
positiva.  
Tidningen kostar föreningen relativt mycket pengar för tryck och distribution. Under 
året har SEF bytt tryckmetod av tidningen för att sänka kostnaderna. Upplagan är för 
närvarande 350 ex vid varje trycktillfälle. Lösnummerkostnaden är 80 kr.  
Redaktionskommittén för tidningen ser gärna att medlemmarna bidrar med material, 
idéer, foton mm. till de båda årliga numren. Redaktionskommittén har gjort ett 
fantastiskt lovvärt jobb!!  



 

 

 
 

9. Föreningens räkenskaper 
Intäkterna från medlemsavgifterna var under året 100 920 SEK. De totala intäkterna 
var 456 806,57 SEK och utgifterna 357 012,50 SEK, vilket ger resultatet +99 794,07  
SEK.  Lotterierna bidrog med 12020 SEK i det ovan nämnda resultatet.  
Föreningens resultat och balans utgör en stabil grund för framtiden. Det bekymmer 
som finns har att göra med projektet ”Ett mål om dagen”. Kostnaden per måltid har 
ökat från 2,67 SEK till 5 SEK samtidigt som antalet elever har ökat från 165 till 210 
stycken. Vi behöver därför fler månadsgivare och/eller sponsorer för att driva projektet 
långsiktigt.   
 
Detaljer när det gäller resultat och balans för föreningen återfinns i bilaga.   
 

 
Stockholm 4 februari, 2019 
 
Styrelsen för Svensk Etiopiska Föreningen 
 
 
 
 
Biniyam Wondimu   
Ordförande 
 
 
 
 
Jan Olof Gustavi 
Sekreterare 


