
 

 

 
 
Verksamhetsberättelse för 2018 

 
Styrelsen för Svensk Etiopiska Föreningen (SEF) avger härmed nedanstående 
verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2018 
 

1. SEF:s operativa verksamhet 2018 
 
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 6 ordinarie, protokollerade, möten under verksamhetsåret 2018. 
Mötena har hållits på restaurant Ethiostar.   
 

3. Medlemsmöten: Ett årsmöte och ett höstmöte för alla medlemmar har hållits. Den 30 
mars, 2019, är i skrivande stund en sponsorlunch avseende projekt ”Ett mål om dagen” 
inplanerad. Solomon Aseffa, Ethiostar, har generöst erbjudit sig att sponsra själva 
lunchen på samma sätt som vid en liknande lunch för ett drygt år sedan.  

 
4. Årsmöte 21 april, 2018 

Årsmötet var välbesökt och innehöll, förutom de formella föreningspunkterna, ett par 
mycket intressanta föredrag (utförligare beskrivning av de fina föredragen finns i 
Tenaestelin 1/2018):  

 
a. “Storvilt och små sällsyntheter i Etiopien”. Håkan Pohlstrand berättade om sin 

kommande bok ”Ethiopia’s Wildlife Treasures” Bokens bas är de bästa av de 
176 000 foton som Håkan tagit genom åren. Vackra bilder, spännande historier.  

b. "Lepra på Jesu tid och idag i Etiopien. Professor Sven Britton presenterade 
sjukdomen Lepra genom 2000 år. Mycket intressant och tankeväckande.  

Som vanligt hölls ett lotteri med vinster som skänkts av våra medlemmar. En liten 
miniauktion hölls också som både roade och gav ett extra tillskott. Nettot, totalt 4230 
kr, från lotteriet och auktionen gick till vårt nya projekt ”Ett mål om dagen” 
 
Besluten som togs under årsmötet återfinns i protokollet som publicerats i Tenaestelin 
nr 1/2018.  
 

5. Höstmöte 27 oktober, 2018 
Höstmötet satte sannolikt rekord när det gäller antal besökande. Presentationerna var 
säkert en av grundorsaken till det stora intresset men den positiva politiska 
utvecklingen i Etiopien gjorde säkert sitt till, liksom besöket av Etiopiens nya 
ambassadör Merga Bekana (mer om höstmötet i Tenaestelin 2/2018):  
 

a. Ezra Gebremedhin och Martin Nilsson presenterade boken om Per Stjärnes 
korrespondens med Etiopiens kejsare ” Må detta nå Monsieur Stjärne”. 
Föredraget drog många deltagare som inte varit med tidigare i våra möten. 
Mycket uppskattat.  

b. Ambassadör Merga Bekana, Etiopiens ambassad, berättade fritt ur hjärtat om 
utvecklingen i landet och om relationen Sverige och Etiopien. Mycket 
intressant mot bakgrund av händelserna 2018.  

c. Elehu Feleke och Eva Poluha om en utgåva av boken ”Thinking outside the 
box” på amarinja. De gav också intryck från en resa nyligen till Etiopien om 
situationen och utvecklingen. Föredraget kompletterade ambassadörens tal.  

d. Några etiopiska produkter presenterades i kaffepausen. I samband med 
auktionen såldes de utställda produkterna med god förtjänst mer baserad på 
köparnas vilja att hjälpa till med projekten än de verkliga värdena. Tack till 
alla.  
 

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 2/2018.  
 

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

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

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

b. Verksamheten Föreningen Hylte hjälper Debre Zeit, vars mikrolån verksamhet 
SEF tidigare stött, skänkte i samband med att de lade ner verksamheten 20 000 
SEK som gottskrevs projektet ”Ett mål om dagen”.   

c. Projektet ”Ett mål om dagen” kom igång som avsett och har med stor 
framgång löpt under hela året 2018. Ett reportage om projektet finns i 
Tenaestelin 2/2018. Tyvärr har det varit svårt att få månadsgivare bland våra 
medlemmar i tillräcklig utsträckning. SEF ansökte och fick ett stipendium på 
81000 SEK till projektet från Sven Hööks stiftelse Stipendiet är en positiv 
händelse för projektet och hjälper ekonomin mycket. SEF kommer under tre 
års tid att återrapportera hur projektet utvecklas och hur stipendiemedlen 
används.   

d. SEF har under året fått en gåva via arvskifte efter Bi Thergen. Gåvans storlek 
är 265 910,90 SEK. Gåvan avser en verksamhet för att stödja en eller flera 
unga flickor vid den Svenska Skolan i Debre Zeit. Efter diskussioner med 
bland annat en representant för testator, Pia Richardsson, har ett projekt 
formulerats som nu är under uppstart. Projektet ger ett antal flickor från 
Kenenisa school möjlighet att följa ett antal kvällskurser som stärker deras 
fortsatta utbildningsmöjligheter.  

e. Projekt ”Rent vatten” har initierats men ännu inte startat. Basen för projektet är 
en vattenreningsutrustning som är mycket enkel att hantera och som i princip 
kan beskrivas som en ”UV låda” Projektet är inte beslutat. Styrelsen får 
återkomma med förslag under kommande medlemsmöten för beslut om 
eventuell verksamhet.  
 

7. Medlemsantal 
För närvarande, vid årsskiftet, 2018/2019, har föreningen 297 medlemmar. (familjer 
eller institutioner) 
 292 betalande medlemmar 
5 ständiga medlemmar 
Av medlemmarna är 15 nya vilket är en positiv trend. 10 medlemmar avgick under 
året.  
Till detta kommer ett antal medlemmar med oklar status. Dessa har ej betalat under 
året och heller inte begärt utträde. Kanske kan medlemsantalet nu ha stabiliserat sig?  
Vi behöver trots en försiktig optimism efter 2018 finna sätt att motverka en framtida 
krympande verksamhet. Idéer från SEF medlemmar mottas tacksamt. Sänd in förslag 
till någon i styrelsen!  
 

8. 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 har gjort ett 
fantastiskt lovvärt jobb!!  
 

9. Föreningens räkenskaper 
Intäkterna från medlemsavgifterna var under året 73 850 SEK. De totala intäkterna var 
433544,90 SEK och utgifterna 426455,18 SEK, vilket ger resultatet +7089,75 SEK.  
Detta innebär en svag förbättring av resultatet för 2017 som var -7 982,50 kronor.  
Detaljer när det gäller resultat och balans för föreningen återfinns i bilaga.  
Det nya projektet ”Ett mål om dagen” kräver månatligen cirka 8500 SEK för att inte 
gå minus för SEF varför det är mycket viktigt att vi får månadsgivare upp till denna 
nivå! 
Generellt kan sägas att en stor del av SEF:s utgifter avser tryckning och distribution av 
vår tidning Tenaestelin och vår viktigaste verksamhet – projekten i Etiopien.  
 

 
Stockholm 2 februari, 2019 
 
 
 
Biniyam W5ndimu  Håkan Pohlstrand  Jan Olof Gustavi 
Ordförande   Vice ordförande  Sekreterare 


