Verksamhetsberättelse för 2021
Styrelsen för Svensk-Etiopiska Föreningen (”Föreningen”) avger härmed nedanstående
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2021.
Pandemin har fortsatt att sätta restriktioner för verksamheten. Aktiviteterna har dock varit fler
än under 2020 (då endast ett videosänt medlemsmöte hölls). Projekten (se §5) har också
påverkats av Covid-19, samt av inbördeskriget i Etiopien och den höga inflationen.
1. Föreningens operativa verksamhet 2021
Styrelsen har under året haft följande sammansättning:
Ordförande:
Vice ordförande:
Skattmästare/medlemssekreterare:
Skattmästare/medlemssekreterare:
Sekreterare:
Sekreterare:
Övriga ledamöter:

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

Biniyam Wondimu
Håkan Pohlstrand
Per Wallgren
Örjan Åkerrén
Jan Olof Gustavi (t.o.m. maj)
Michael Ståhl (fr.o.m. juni)
Anne Naglo (t.o.m. maj)
Josef Yohannes (t.o.m. maj)
Jan Olof Gustavi (fr.o.m. juni)
Wessen Beshah
Sven Britton
Ingegerd Nylander
Sonja Pohlstrand
Åke Clason (sammankallande)
Eric Renman
Meaza Alemu Sjöman (sammankallande)
Azeb Binega

Redaktionskommitté för Tenaestelin :
Pia Virving (ständigt adjungerad till styrelsen)
Sven Britton
Anki Bjur
Mikael Liljeqvist
Hemsida för SEF:
Webmaster, IT, foto:

Martin Hydén (ständigt adjungerad till styrelsen)
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2. Styrelsens sammankomster:
Styrelsen har hållit sex protokollförda möten under året enligt följande: 2 februari, 6
april, 8 juli, 24 augusti, 21 september samt 30 november.
3. Medlemsmöten:
Två medlemsmöten hölls under året. Årsmötet hölls fysiskt (25deltagande) och digitalt
(22 deltagande) den 29 maj medan höstmötet kunde hållas fysiskt på restaurang EthioStar den 23 oktober (53 deltagande).
Föreläsare under årsmötet var Michael Ståhl som talade kring konflikten mellan den
federala regeringen och TPLF. Under höstmötet höll Tekeste Negash och Michael
Ståhl föredrag kring bakgrunden till inbördeskriget och krigets förlopp.
4. Beslut tagna vid höstmötet 23 oktober:
Föreningens revisorer godkände räkenskaperna för 2020 och rekommenderade
ansvarsfrihet för styrelsen.
Medlemsavgiften för år 2022 fastställdes till att fortsatt vara 250 SEK
Bokslutet för år 2020 godkändes och styrelsen för året beviljades ansvarsfrihet.
Föreningens balans per 2020-12-31 (91.040,25 SEK för föreningens
organisationsnummer 802004-5657, 269.338,72 SEK för projektet ett mål mat inom
ramen för samma organisationsnummer samt 1.405.511,06 SEK för föreningens
stipendiefonder med organisationsnummer 802008-0969) fördes över i ny räkning för
2021.
Beslut om sammansättningen av föreningens funktionärer (se §1 ovan)
5. Föreningens projektverksamhet
Under 2021 har Föreningen drivit fyra aktiva projekt:
a. Fattigfonden vid Airasjukhuset i Wollega (om projektet: se Tenaestelin

1/2019). 25 000 SEK har utbetalats ur Karin Mobrings fond.
b. Meden Social Center (om projektet: se Tenaestelin 1 och 2/2019). 25 000 SEK
har utbetalats från SEF stipendiefond.
c. Ett mål om dagen (om projektet: se Tenaestelin 2/2018 och 1/2019 samt en
film på Föreningens hemsida).
Tyvärr är det fortfarande svårt att få bidragen från månadsgivare att
kontinuerligt finansiera projektet när det är aktivt, mycket beroende på ökade
kostnader per måltid och på att antalet elever fördubblats sedan den initiala
budgeten. Skolorna har dock varit stängda under en stor del av 2021 och
föreningen erhöll under året även ett stipendium om 75 000 SEK till projektet
från Sven Hööks Stiftelse. Därför har vi under året kunnat fondera 105 000
SEK till projektets aktiefond och där finns i dagsläget medel fonderade för
cirka ett års drift i full skala . Kostnaden för projektet under 2020 var 44 312
SEK, vilket kommer att stiga under 2022 då skolorna öppnar upp igen. På
grund av kostnadsökningarna per måltid och det ökade antalet elever
bestämdes i december att bespisningen per elev från december 2021 minskats
från två bröd och ett glas mjölk till ett bröd och ett halvt glas mjölk. Detta för
att ge projektet en långsiktig uthållighet
d. Bi Thergen: Projektet ger ett antal flickor från Kenenisa School möjlighet att
följa kvällskurser som stärker deras fortsatta utbildningsmöjligheter. Projektet
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har delvis varit vilande då skolorna varit stängda p.g.a. Covid-19, men en
utbetalning på 5 250 SEK genomfördes under året där flickor erbjöds extra
stödundervisning för att kompensera för nedstängningen av skolan.
6. Föreningens räkenskaper
De samlade tillgångarna var vid årsskiftet 2 235 873,01 SEK.
Årets totala resultat var 668 159,84 SEK.
Föreningen har två organisationsnummer, vilka redovisas var för sig nedan.
Organisationsnummer 802004-5657
inbegriper själva föreningen vars resultat för året var 15 194,31 SEK. Föreningens
tillgångar vid årsskiftet var 206 889,82 SEK.
Under 2021 upprättades en reservfond för att långsiktigt stärka föreningens ekonomi
och ta del av aktieutvecklingen. Vid årsskiftet var tillgångarna i fonden 164 610,37
SEK, vilket motsvarade 79,5% av föreningens tillgångar. Målsättningen är att
föreningens löpande verksamhet ska finansieras med hjälp av medlemsavgifter.
Intäkterna från medlemsavgifterna var under året 82 800 SEK och lotterierna bidrog
med 2 750 SEK, vilka oavkortat gick till projektet Ett mål om dagen. Utgifterna
bestod till största delen av utgifter för tidningen varav 52 739 SEK för tryckning och
10 285 SEK för porto.
Även Projektet Ett mål om dagen, som finansieras fortlöpande genom bidrag,
redovisas under organisationsnummer 802004-5657. Årsresultatet för detta projekt var
232 965,57 SEK, vilket förklaras med att skolorna i landet var stängda under en stor
del av året. Därmed hade projektet vid årsskiftet en buffert om sammanlagt 502 304,29
SEK. Det bör dock påpekas att de bidrag som erhålls från månadsgivarna endast
täcker halva kostanden för projektet när det går för full fart (se ovan).
Projektet Ett mål om dagen erhöll 108 553 SEK från månadsgivare, 80 800 SEK från
större enskilda insatser/bidrag varav ett stipendium från Sven Hööks stiftelse utgjorde
75 000 SEK, samt 12 229 SEK i form av gåvor vid möten samt minnesgåvor i
sammanband med dödsfall. Inalles erhöll projektet 201 582 SEK under året. Av dessa
medel utbetalades 44 4312 SEK till projektet medan 105 000 SEK sattes in på
projektets fond.
Vid årsslutet var det sammanlagda saldot för projektet 502 304,29 SEK och årets
resultat var 232 965,57SEK.
Organisationsnummer 802008-0969
Föreningens stipendiefonder redovisas under organisationsnummer 802008-0969 och
härifrån finansieras föreningens övriga projekt i Etiopien. De totala utbetalningarna
från dessa fonder var 55 752 SEK (se ovan). Årets resultat var till följd av
kursökningar på börsen 450 388,58 SEK och det totala värdet för dem var vid
årsskiftet 1 691 289,27 SEK.
Detaljer när det gäller resultat och balans för Föreningen återfinns i följande bilagor
Bilaga 1: Resultat och balans för organisationsnummer 802004-5657
Bilaga 2: Resultat och balans för organisationsnummer 802008-0969
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Bilaga 3: Samlade tillgångar för föreningen
Bilaga 4: Resultat för projektet Ett mål mat om dagen.
7. Medlemsantal
Vid årsskiftet 2021/2022 hade föreningen 287 medlemmar (varav 282 betalande
medlemmar och 5 ständiga medlemmar). Under året tillkom 17 nya medlemmar
medan 41medlemmar avregistrerades (8 avlidna, 3 begärt utträde, 2 flyttat utan att
ange ny adress, 28 ej betalt medlemsavgift trots upprepade påminnelser). Antalet
medlemmar var därför 24 färre än vid årsskiftet 2020/2021 (311).
8. Medlemstidningen Tenaestelin
Trots pandemin utkom tidningen med två innehållsrika nummer under 2021. 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 exemplar vid varje trycktillfälle. Lösnummerkostnaden är 100 kr.
Redaktionskommittén ser gärna att medlemmarna bidrar med material, idéer, foton
mm. till de båda årliga numren.
Redaktionskommittén har återigen gjort ett gediget och uppskattat arbete!
Stockholm den 22 februari, 2022
Styrelsen för Svensk-Etiopiska Föreningen

Biniyam Wondimu
Ordförande
Michael Ståhl
Sekreterare
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