Verksamhetsberättelse för 2020
Styrelsen för Svensk Etiopiska Föreningen (SEF) avger härmed nedanstående
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2020.
Året har varit mycket speciellt pga den pandemi som pågått och pågår. Aktiviteterna har varit
på en mycket låg nivå och endast ett videosänt medlemsmöte hölls under året. Projekten som
vi har i Etiopien har också, åtminstone delvis, varit på en lägre nivå en vanligt. Vårt
skolprojekt har under en del av året varit vilande då skolan har varit stängd i perioder.
1. SEF:s operativa verksamhet 2020
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande:
Vice ordförande:
Skattmästare/medlemssekreterare:
Skattmästare/medlemssekreterare:
Sekreterare:
Övriga ledamöter:

Revisorer har under året varit:
Ordinarie:
Suppleant:
Valberedning:
Ordinarie:

Biniyam Wondimu
Håkan Pohlstrand
Per Wallgren
Örjan Åkerrén
Jan Olof Gustavi
Wessen Beshah
Sven Britton
Josef Yohannes
Anne Naglo
Ingegerd Nylander
Sonja Pohlstrand
Åke Clason (sammankallande)
Eric Renman
Astrid von Rosen
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:
Se bifogad bilaga 1
3. Medlemsmöten:
Endast ett medlemsmöte kunde hållas under året. Mötet, som blev ett kombinerat
årsmöte och höstmöte, hölls den 24 oktober, 2020. Mötet var huvudsakligen ”digitalt”
via Internet och apparna Zoom och Youtube.
Föreläsare var Sveriges tidigare ambassadör paret i Etiopien, Torbjörn Petterson och
Annika Janson. De kåserade om sina ”Tre fantastiska år i Etiopien”. Mycket
uppskattad föredragning.
4. Årsmöte 24 oktober, 2020
Beslut som togs vid mötet:
- Föreningens revisorer godkände räkenskaperna för 2019 och rekommenderade
ansvarsfrihet för styrelsen.
- Bokslutet för år 2019 godkändes och styrelsen för året beviljades ansvarsfrihet.
- Föreningens balans fördes över i ny räkning för 2020.
- Beslut om att styrelsen sitter kvar fram till kommande årsmöte för 2020 i april, 2021.
En slags interimistisk förlängning av styrelsemandaten fram till ett normalt årsmöte.
Det företogs alltså inga val av styrelsemedlemmar under mötet.
Trots de speciella omständigheterna för mötet så var det uppskattat och välbesökt både
fysiskt, inom de mötesrestriktioner som fanns, och digitalt.
5. SEF:s projektverksamhet
Under 2020 har SEF drivit fyra aktiva projekt:
a. Fattigfonden vid Airasjukhuset i Wollegaprovinsen. 25 500 SEK har utbetalats
ur Karin Mobrings fond. Mer om projektet: se Tenaestelin nr 1, 2019
b. Meden Social Center. Syster Senkenesh är vår kontaktperson i verksamheten.
20 500 SEK har utbetalats från SEF stipendiefond. Närmare presentation av
det viktiga projektet och syster Senkenesh finns i Tenaestelin nr 1 o 2, 2019.
c. Projektet ”Ett mål om dagen”
Projektet har löpt under året 2020, dock med avbrott pga Corona pandemin
sedan 17 mars. Förhoppningsvis aktiveras projektet åter under vårterminen
2021. 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 bidragen från månadsgivare kontinuerligt
finansiera projektet när det är aktivt. Vi har dock fonderade medel för cirka ett
års drift. Kostnaden för projektet under 2020 var 110 250 SEK. Ytterligare
29 999 SEK avsattes från projektets bankkonto till dess fond
d. Projektet ”Bi Thergen”
Projektet ger ett antal flickor från Kenenisa School möjlighet att följa ett antal
kvällskurser som stärker deras fortsatta utbildningsmöjligheter. Även detta
projekt har avstannat på grund av covid-19. Dessförinnan hade 16 000 SEK
förflyttats från fonden till föreningens utbetalningskonto. Dessa medel finns
kvar på det konton i avvaktan på utbetalning under 2021.

6. Medlemsantal
För närvarande, vid årsskiftet, 2020/2021, har föreningen 311 medlemmar. (familjer
eller institutioner).
306 betalande medlemmar
5 ständiga medlemmar
8 medlemmar har lämnat föreningen
14 medlemmar har en oklar status.
Föregående årsskifte var antalet betalande medlemmar 309.
Föreningen har alltså ökat antalet betalande medlemmar med 2 personer, eller familjer.
7. Medlemstidningen
Tidningen kom ut med två innehållsrika nummer under 2020, trots pandemin. Som
vanligt är de reaktioner och kommentarer som kommit styrelsen till del, om både
innehåll och format, mycket positiva.
Tidningen kostar föreningen relativt mycket för tryck och distribution. Upplagan är för
närvarande 350 ex vid varje trycktillfälle. Lösnummerkostnaden är 100 kr.
Redaktionskommittén för tidningen ser gärna att medlemmarna bidrar med material,
idéer, foton mm. till de båda årliga numren.
Redaktionskommittén har återigen gjort ett fantastiskt lovvärt jobb!!
8. Föreningens räkenskaper
Föreningens resultat och balans utgör en stabil grund för framtiden.
De samlade tillgångarna var vid årsskiftet 1 765 890. 03 SEK.
Årets vinst totalt var: 181 113,88 SEK
Föreningen har två organisationsnummer, vilka redovisas var för sig nedan.
Organisationsnummer 802004-5657,
inbegriper själva föreningen samt projektet ”Ett mål om dagen”, som till stor del
finansieras fortlöpande genom månadsbidrag. Årsresultatet för dessa två delar var
tillsammans 72 506,55 SEK, varav 73 114,05 SEK inom ”Ett mål om dagen” och –
607,50 SEK inom själva föreningen (se nedan).
De totala intäkterna till Organisationsnummer 802004-5657 var 145 100 SEK, varav
61 000 SEK utgjordes av utbetalningar från stipendiefonderna för vidaretransferering
till projekten.
Intäkterna från medlemsavgifterna var under året 65 700 SEK och lotterierna bidrog
med 15 750 SEK.
Utgifterna bestod till största delen av utgifter för tidningen varav 38 631 SEK för
tryckning och 9 779 SEK för porto.
Resultatet för Organisationsnummer 802004-5657 var - 607,50 SEK under året. I detta
resultat är 16 000 SEK ännu ej utbetalda stipendier för Bi Thergens fond (se §5d
ovan).
Projektet ”Ett mål om dagen” erhöll 93 190 SEK från månadsgivare, 43150 SEK från

större enskilda insatser/bidrag, samt 16 700 SEK från lotterier vid möten. Inalles
erhöll projektet 153 040 SEK under året. Av dessa medel utbetalades 110 250 SEK till
projektet och 20 000 SEK sattes in på projektets fond.
Vid årsslutet var det sammanlagda saldot för projektet 269 338,72 SEK och årets
resultat var +73 114,05 SEK, vilket till stor del kan tillskrivas att projektet temporärt
inaktiverats sedan 17 mars, 2020, pga covid (se §5c ovan).
Det bekymmer som föreligger med projektet ”Ett mål om dagen” har att göra med att
kostnaden per måltid med tiden 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
Organisationsnummer 802008-0969
inbegriper föreningens fyra stipendiefonder. Dessa fonder har under året delat ut 61
000 SEK (se §5a, b och d ovan). Trots det har fondernas resultat under året varit +108
607,33 SEK under år 2020 tack vare en positiv ekonomisk utveckling för fonderna.
Detaljer när det gäller resultat och balans för föreningen återfinns i
bilagorna 2, 3, 4 och 5.
9. Bilagor, 5 stycken:
Bilaga 1: Styrelsens och föreningens aktivitetsschema
Bilaga 2: Resultat och balans för organisationsnummer 802004-5657
Bilaga 3: Resultat och balans för organisationsnummer 802008-0969
Bilaga 4: Samlade tillgångar för föreningen
Bilaga 5: Resultat för projektet ”Ett mål mat”.
Stockholm 5,februari, 2021
Styrelsen för Svensk Etiopiska Föreningen

Biniyam Wondimu
Ordförande
Jan Olof Gustavi
Sekreterare

