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Sammantrriden:
Fdreningens medlemmar kallades till irsmdte avseende 2014 den26 april.



Styrelsen har sammantratt etta ginger under 2014. Sammantriidesprotokoll finns ft)r
sex av mdtena. Den25 mars och 16 september samlades styrelsen till arbetsm<iten ftir
utskick av kallelser till drsmdte och hdstmcite, vilka ej protokollftirts.

Sammankomster:
Arsmiite hiills den 26 april pA restaurant Ethiostar i Stockholm.

Etiopiens nya ambassaddr till de nordiska liinderna, Wzo Woinshet Tadesse,
presenterade sig sjiilv och gav en iterblick pi de lingvariga relationerna mellan
Etiopien och Sverige.

Bengt Henoch, ordftlrande i den nyligen bildade Svensk-Etiopiska Handelskammaren,
gav en kort redogorelse ft)r handelskammarens milsiittning attframja
handelsftirbindelser mellan de bida ltinderna.

Heli von Rosen beriittade intressant om innehfrllet i sin bok "Dcidsorsak Ogaden - om
flyg och politik med Carl Gustaf von Rosen i Afrika".

"The Society for the Conservation of the Ethiopian Cultural Heritage" iir en ideell
ftirening som bildats ftir att rfldda etiopiska kulturskatter. Pilotprojekt ar kyrkan
Yemrehanne Krestos, ffra mil noff om Lalibela. Samuel Rubenson, ordfdrande och
professor i kyrkohistoria i Lund, beriittade om arbetet med restaureringen.

Hiistmtitet den 1.1 oktober:
Dr Erik Erichsen och sjukskdterskan Sennait Erichsen har under tio irs tid arbetat vid
Airasjukhuset i Wollegaprovinsen. Erik har som kirurg och <iverliikare, med assistans
av sin hustru Sennait, utftirt komplicerade operationer med minimal och enkel
utrustning, n6got han livfullt redogjorde ftir.

Annette Mannheimer beriittade om sin uppv[xt i Etiopien och Sverige och om sitt liv
som klassisk violinist.

Ekologen Laila Karlsson och hortonomen Abitew Lagibo Dalbato talade om sitt
projekt "Enset (falsk banan) i Sodo- och Gurageomridet. Miinniskor, kultur, flora".
De har iiven bescikt Ato Getachew Taye, ft)restindare frir triidplanteringsprojektet pi
Entotto, och framft)rde hans <inskemil om samarbete och stdd ftr utvdrdering av
verksamheten.

Hflkan Pohlstrand presenterade sin kommande bok "Ethiopia's Wildlife Secrets".

Bistdndsverksamhet:
Till The Ethiopian Heritage Trust har 17.000 kr utbetalats till triidplanteringsprojktet
under 2014. Arbetet med att gdra hela Entottoparken till ett rekreationsomred"
tillgzingligt fdr bestikare fortsiitter. Upprustning och bevarande av de gamla typiska
Addis-husen ing6r tiven i the Heritage Trusts uppdrag.

Fattigfonden vid Airasjukhuset i Wollega-provinsen har erh6llit 25.000 kr ur Karin
Mobrings fond till stdd ftir kvinnor och barn. Stddet fortsiitter iiven 61 2015.



Aven Medhen Social Center (MSC) och syster Senkenesh har erhillit ytterligare
15.000 kr ur Stipendiefonden ftr h<igre utbildning av ungdomar som lever inom
ALERT-omridet.

F6reningen Hylte hjzilper Debre Zeythar erhillit 10.000 kr till utbildningsprojekt for
32 familjer, totalt 132 personer.

Medlemsantal:
Antalet medlemmar (inklusive stiindiga medlemmar) var vid 6rets slut 344.19
personer registrerades som nya medlemmar under 2014.

Medlemstidningen:
Tidningen Tenaestelin har under sin 55:e Arg6ng utkommit med tv6 nummer, vilka
distribuerats till medlemmarna, universitetsbiblioteken i Sverige och Addis Abeba,
Svenskforeningen i Etiopien, Sida, Rfldda Barnen m fl. Redaktionen har under 6ret
best&tt av Pia Virving, Sven Britton, Ingegerd Nylander, Barbro Ergetie och
webmaster Martin Hyd6n.

For eningens r dkens kaper :
Den ekonomiska sttillningen
och balansrtikningar.
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