Verksamhetsberättelse

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR ÅR 2017
Ideella föreningen Hope-Soddo
Verksamhetsår 2017-01-01 – 2017-12-31
Styrelsen
Styrelsen har bestått av:
•
•
•
•
•

Lars Hjort, ordförande
Bengt Carlsson, kassör
Gun Carlsson, sekreterare
Gunnar Holmquist, ledamot
Johannes Sköldengen, ledamot

Samt suppleanter
• Gunilla Andersson
• Monica Engdahl
Styrelsen har under året haft ett årsmöte, ett konstituerande styrelsemöte, sju styrelsemöten
samt ett extra medlemsmöte.
Revisorer
•
•
•

Eva Ljungström, revisor
Irene Nilsson, revisor
Thomas Andersson, revisorssuppleant

Valberedning
•
•

Stig Svennberg
Arne Ohlsson

Medlemmar
•

Föreningen har under året haft 11 medlemmar
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Händelser under året
Etiopien:
• Föreningen har betalat Endale och Terefech för utfört arbete i Soddo församling.
• Lars, Bengt och Gun besökte Etiopien för att få en inblick i hur läget är och hur man
kan gå vidare.
• Den 28 februari hade Lars möte med ledande personer i EELC i Addis.
• Den 2 mars hade Lars, Bengt och Gun också möte med personer i EELC i Addis.
Deras önskemål är att projektet skall rekonstrueras och lyda under EELC.
• Den 3 mars hade vi möte i Soddo med Mussie, Eyob och Dawit som kommit från
Addis och Äldrerådet (kyrkorådet) i Soddo.
• Den 4 mars var med på flickornas examen i kyrkan i Soddo.
• På eftermiddagen den 4 mars hade vi möte i Soddo kyrka med Mussie, Eyob, Dawit,
Äldrerådet och Mesfin med medarbetare. Alla var överens om att starta projektet i en
ny konstruktion underordnat kyrkan.
• Efter ett antal månader meddelar EELC att förutsättningar för ett församlingsdrivet
projekt i Soddo inte finns. Förslag från EELC att starta ett helt nytt projekt i staden
Adama i Etiopien.
Sverige:
• Det har kommit in 102 214 kr
• Medlemmarna har informerats via hemsidan om läget.
• Styrelsemöte har hållits sju gånger under året.
• Hos Marta och Maria har bidragit med 5 000 kr/månad.
• I maj månad besök av president Mussie Alazar och generalsekreterare Dawit Tufa från
EELC i Etiopien. Seminarium ordnades i Partille församlingshem där Dawit berättade
om hur det är att komma från en muslimsk familj och att nu vara kristen.
Möte hölls mellan Ideella föreningen Hope-Soddo och Mussie och Dawit. Vi ställde
frågor och gav förslag till det kommande projektet.
• Ett extra medlemsmöte hölls i november i syfte att ge våra medlemmar tillfällighet att
yttra sig i vad de tycker om att gå in i ett nytt projekt i Adama. Endast styrelsen kom
till mötet. Det beslutades att EEC får fortsätta planeringen av ett nytt projekt i Adama.
Insamling
•
•
•
•
•
•

Månadsbidrag från Hos Marta och Maria.
Föreningen har haft fyra enskilda givare.
Kollekter har inkommit från fyra församlingar.
Församlingsgåva har inkommit från Stenungsunds pastorat.
Gåvor har inkommit från Kåsjö-gårdens vänner och Frank Lorenzons bibelstudiegrupp
i Partille.
Föreningsgåvor har inkommit från Stenungsunds Rotary.
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Verksamheten i siffror
Under året 2017
•
•
•
•
•
•

Föreningen har haft 11 betalande medlemmar
Hemsidan har besökts 3 396 gånger
Inkomster 102 214 kr
Utgifter 38 532 kr
Saldo per den 31 december 2017 var 277 135 kr
Utbetalt till Hope Project: 13 593 kr samt gåvor till sista årets studenter

…………………………………
Ordförande, Lars Hjort

………………………………
Kassör, Bengt Carlsson

………………………………….
Sekreterare, Gun Carlsson

………………………………….
Ledamot, Gunnar Holmquist

…………………………………
Ledamot, Johannes Sköldengen
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