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VERKSAMHETSBERÄTTELSE - Barn och Framtid - för året 2017 

För Föreningen Barn och Framtid – organisationsnummer 802451-6661. 

Föreningen Barn och Framtid har under verksamhetsåret 2017 fortsatt att ge stöd till utsatta och 

ekonomiskt missgynnade barn på de tre barnhemmen Pandita Ramabai Mukti Mission, C.S.I. Home of 

Abdundant Life och Vimala Orhpahanage i Indien. Föreningens verksamhet bygger helt på 

frivilliginsatser. 

Faddrar, medlemmar och övriga givare har under året bidragit till att ge barnen bättre livskvalitet, 

trygghet, säkrare miljö samt bra skolgång. Föreningen har även bidragit till att barnen efter avslutad 

skolgång ges möjlighet till fortsatt utbildning utanför barnhemmet och därmed lämna barnhemmet med 

förutsättningar att i framtiden vara självförsörjande. Under årens lopp har allt fler barn givits möjligheter 

till högre studier, något som styrelsen ser som mycket positivt. 

Vid årets slut hade föreningen 135 betalande medlemmar. Vid föregående års slut(2016) var 

medlemsantalet 145. Medlemsavgiften för 2017 var 100 kr per år. Varje medlemsavgift ger en rösträtt 

vid årsmötet innevarande år. Antal fadderfamiljer var 222 och antal fadderbarn var 209. Dessa fördelade 

sig på de tre barnhemmen enligt följande: 99 i Pandita Ramabai Mukti Mission, 47 i C.S.I. Home of 

Abdundant Life samt 63 i Vimala Orphanage. 

Fadderavgift och inbetalningar 

Fastställd fadderavgift för verksamhetsåret 2017 uppgick till 150 kr per månad. För att underlätta det 

administrativa arbetet har styrelsen och barnhemsansvariga under 2017 arbetat med att inhämta 

betalningsintervaller från samtliga faddrar (baserat på tre intervaller): månatligt, halvårsvis eller årsvis 

(se mer kring betalningsavier (fakturor) under rubriken Fortnox).  

 

Årsmöte 2017 

Vid föreningens årsmöte den 26 mars 2017 valdes ordförande, styrelse, revisorer* och valberedning*. Ett 

konstituerande mötet hölls i direkt anslutning till årsmötet. 

* Ansvaret för fulltaligt antal lades på styrelsen & valberedning då för få kandidater hittats.  

 

Styrelsen och dess ansvarsfördelning 

David Carlson, ordförande 

Ann Larsson, vice ordförande 
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Gunvor Andersson, sekreterare 

Ulla-Maj Persson, kassör  

Isabell Pettersson, ledamot 

Nima Tahmoury, ledamot 

Birgitta Pålsson, ledamot 

 

Styrelsemöten 

Under året hölls fem protokollförda styrelsemöten. 

Revisorer 

Lotta Klang, sammankallande 

Clas-Göran Carlson 

Hans Ward (ersättare) 

Valberedning 

Bengt Hellberg, sammankallande  

Caroline Salvigsen 

Åsa Dencker 

 

Fadderansvariga 

Fadderansvarig och kontaktansvarig för respektive barnhem har under verksamhetsåret varit: 
Pandita Ramabai Mukti Mission – Sonja Carlson, temporärt ansvarig.  

Vimala Orphanage – Johanna Nilsson. 

C.S.I Home of Abundant Life Chingleput – Isabell Pettersson. 

 

 

Barnhemsverksamheten  

Pandita Ramabai Mukti Mission 

Arbetet på Mukti Mission fortgår framgångsrikt och det pågår kontinuerliga förbättringar av standarden 
på skolor, boenden, lantbruk, kök och med hygien. Lantbruket förser köket med en mängd produkter och 
målet är att bli självförsörjande på grönsaker och rotfrukter. Man är mån om att servera god och 
näringsrik mat.               
Barnen är mycket målmedvetna i sina studier på alla nivåer och lyckades bra i sina examina under 2017. 
Många barn uppnådde 100 %, andra något lägre, och Mukti ligger högt i den nationella rankingen. Flera 
av de äldre flickorna är klara med sina examina och har anställningar och egen försörjning, vilket är 
målet. Personalens utbildning ses som viktig för att hjälpa barnen att bearbeta svåra upplevelser från 
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tidigare i livet. Barnens hälsa prioriteras, på Mukti's lilla sjukhus behandlas barnsjukdomar och mindre 
allvarliga åkommor, allvarligare tillstånd behandlas på närbelägna större sjukhus. Mukti's tandklinik 
kontrollerar och behandlar regelbundet barnens tänder.  
 
Under skollov anordnas resor både i utbildningssyfte och för rekreation och nöje. Många av barnen 
deltar i sportarrangemang och tävlingar av olika slag och vissa når fina placeringar. På 
söndagseftermiddagarna gör varje familj en utflykt till olika platser på gångavstånd för att leka, tävla och 
få utlopp för sin energi.   
 

En fortlöpande utmaning som under 2017 aktualiserats är behovet av en mur kring Mukti’s stora 
landområden eftersom delar av marken tas i besittning till följd av illegal landexploatering. En mur skulle 
innebära en ökad trygghet för barnen att röra sig fritt på området.  
 
Styrelsen har under året diskuterat möjligheter att bistå Mukti i uppförandet av en mur. Muren i sin 
helhet är mycket kostsam och uppskattas till ca 600 000 kr. Styrelsen ser möjlighet att bidra till en del av 
kostnaden genom ett riktat projekt för ändamålet. 

 

Vimala Orphanage 

Det främsta behovet av ekonomiskt stöd till Vimala har varit medel till skolavgifter och skrivböcker. Som 

mest hade Vimala 13 flickor som fick medel för studier på gymnasienivå samt eftergymnasial nivå. 

Flickorna studerar inom utbildningsområden såsom sjukvård, apotek, engelsk litteratur, lärare, 

laboratorieteknik, med mera. 

Alla barnen började året med att förbereda sig för tentamen i mars och allt fokus lades på studier. 

Aktiviteter som barnen brukar delta i såsom sömnad, dans, data och blåsorkester ställdes in. Barnen 

erbjuds undervisning i engelska på kvällarna. Många av barnen tycker att det är svårt med engelska och 

repetera glosor och grammatik igen, men i slutet av året kunde barnen sätta ihop korta meningar. Extra 

engelskundervisning gavs till årskurs 10 och 12 inför tentamen.    

I april gick barnen på sommarlov. Några barn fick stanna på Vimala eftersom de inte har föräldrar eller 

släktingar att åka hem till. Läsåret började sedan i juni och då kom 23 nya barn till Vimala, samtidigt som 

15 barn flyttade. Orsak till flytt var färdiga studier, försörjning av familjen samt familjeåterföreningar. 

En del av de nyinflyttade barnen har haft det jobbigt. Barnen som mått dåligt har fått samtalsstöd. Vid 

sjukdom får barnen medicinsk hjälp av läkare men under hösten drabbades byn av ett utbrott av 

Dengufeber och ordinarie läkarna hade därför inte tid för de vanliga hälsoundersökningarna. Vimala 

förebyggde febern genom att stänga fönster och sätta myggnät för gluggarna vid taken. Vimala 
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samarbetar med myndigheter som ”hemvårdskommitèn” och ”barnskyddsmannen” och har årliga 

möten.  

Under året som gått har det även firats födelsedagar med uppvaktning med presenter och sötsaker samt 

bön för det nya året. Det har haft ”School Day Celebrations och ”Sports Day Competition” samt firande 

av olika högtider och festivaler med finare middagar. Barnen i årskurs 12 åkte på en 2-dagars utflykt till 

Moonnar, en välbesökt teplantage för turister. De besökte även en tefabrik, en stor damm och en 

blomsterträdgård. Besöket var mycket uppskattat. Planen för nästa år är att alla barnen ska få åka på 

utflykt tillsammans. 

C.S.I. Home of Abundant Life Chingleput 

Vi ser att allt fler av barnen genom idogt studerande kvalificerar sig för studier på högskola eller 

universitet. 18 av flickorna från Home of Abundant Life studerar vidare inom olika yrkesområden såsom 

sjuksköterska, biomedicinsk analytiker, zoolog eller lärare. Chennaiområdet som Chingleput ligger i är 

välkänt för sin höga andel akademiker och detta får så klart utslag genom alla led det vill säga om man 

ska ha möjlighet att konkurrera om jobben behövs en utbildning. 

 

De senaste åren har Barn och Framtids fokus för Home of Abundant life handlat mycket om högre 

utbildning. Under 2017 avslutade 12 flickor sina högre studier, inom områden som sjukvårdare, zoologi, 

engelska, laboratorietekniker, datavetenskap och fysik. 21 flickor fortsätter eller påbörjar högre studier 

under 2018 vilket faddrar och vår organisation stöttar med medel.  

Barnhemsansvariga, Isabell Pettersson, har planerat en resa till Indien i februari 2018 och kommer då att 

besöka Home of Abundant Life. Styrelsen hoppas detta kommer ge djupare insyn i den långsiktiga planen 

för barnhemmet. 

Utbildning är av stor vikt  

Vi ser ett ökat fokus på samtliga barnhem kring vikten av att ge möjligheter till högre yrkesutbildningar 

eller akademiska studier. Styrelsen tycker detta är ett bra fokus och utveckling då framtidsmöjligheterna 

för varje barn ökar.  Denna trend är också en spegling av vad som händer i det indiska samhället det vill 

säga att kraven och konkurrensen om arbeten höjs och det krävs mer idag för att få arbete och kunna 

försörja sig. 50 % av Indiens population är under 25 år och 40 % av Indiens population är under 20 år, 

cirka 400 miljoner. Konkurrensen är stenhård för de barn som lämnar barnhemmet och för att kunna 

konkurrera behövs yrkes eller akademisk utbildning.      
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Ekonomi 
Föreningens ekonomi finns redovisad i resultat- och balansräkningen. 

Faddergåvorna och gåvor till barn som har högre studier skickas oavkortade enligt följande 

överenskommelse till barnhemmen: Pandita Ramabai Mukti Mission och Vimala Orphanage 

varannan månad och Home of Abundant Life Chingleput var tredje månad. 

Övriga insamlade medel reserveras för att ge stöd till barnhemmen enligt deras önskemål. Ofta börjar 

det med en förfrågan och sedan följer ett riktat projekt. Pengarna finns säkrade på ett konto och när 

projektet aktualiseras sker utbetalning i omgångar enligt överenskommelse med barnhemmet. Genom 

gåvor och bidrag har föreningen, utöver att förmedla faddermedel, kunnat besluta att stötta olika 

projekt, insatser och verksamheter fördelat enligt följande: 

Pandita Ramabai Mukti Mission  

Inga specifika riktade insatser under 2017. 

 

Home of Abundant Life Chingleput  

Studiemedel för externa skolor och högre studier 37 470 kr. 

 

Vimala Orphanage  

Myggnät 3 392 kr 

Laptop 5 486 kr 

Studiemedel för externa skolor och högre studier 44 943 kr 

 

Fortnox  

Barn och Framtids nya ekonomiska redovisningsprogram 

Under året som gått har styrelsen infört det redovisningssystem, Fortnox, som årsmötet 2016 fattade 

beslut om att införa.  

 

 

Basen  

Styrelsen har tillsammans med hjälp av medlemmar idogt arbetat för att bygga upp Barn och Framtids 

bas i redovisningsprogrammet. Kontoplan har tagits fram med förhoppning att underlätta vårt arbete i 

den ekonomiska uppföljningen.  Mycket tid har lagts ner på att få bra en struktur så att det 

administrativa arbetet minskas framförallt för kassören men också för barnhemsansvariga.  
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Vi har med hjälp av Er medlemmar och faddrar uppdaterat våra register med kontaktuppgifter. 

Barnhemsansvariga har varit i kontakt med samtliga för att i högsta möjliga mån säkerställa e-

postadresser, adresser, intervallval gällande fadderinbetalningar etcetera.   

Fadderinbetalningsavier via e-post  

Samtliga Faddrar och fadderbarn är inlagda i systemet och första fadderinbetalningsavin (fakturorna) 

skickas ut kommande verksamhetsår via e-post. Programmet möjliggör att inbetalningsavier kan skickas 

ut gratis till era e-postadresser. Inbetalningsavierna är att se som en liten påminnelse att man stöder ett 

eller flera barn via vår förening. Inbetalningsavierna (fakturorna) genererar inga inkassokrav vid utebliven 

inbetalning då fadderskapet är frivilligt och icke juridiskt bindande. 

 

Nya faddernummer  

Varje fadder har fått ett nytt faddernummer (kundnummer) i systemet vilket framgår på 

betalningsavierna. Anges detta nya faddernummer vid betalning av faddermedel kommer vi enklare 

kunna se hur respektive fadder ligger till med sina betalningar, något barnhemsansvariga ofta får 

förfrågningar om av faddrar.   

Återstående är hur vi ska hantera medlemsavgiften i Fortnox och detta kommer vi jobba med för att 

hitta en bra lösning på.    

Insamlingar 
Under det gånga året har ett större evenemang ägt rum och därtill har tre större donationer skänkts till 

föreningsverksamheten.  

Höstbasaren  

Höstbasaren anordnades av Höganäs Församling. Det är en härlig tradition med servering av kaffe och 

våfflor, försäljning av lotterier, hantverk, marmelad och kakor, med mera, samt en stor auktion. Alla 

insamlade medel gick oavkortat till föreningen och uppgick till fantastiska 30 500 kr. Företagare i 

Kullabygden bidrog med gåvor till auktionen och lotterier. 

Vi vill rikta ett stort tack till Höganäs församling och alla de frivilliga som hjälper till med såväl kaffe och 

våffelservering som lotteriförsäljning. Vi vill också tacka alla företagare och privata donatorer för alla 

gåvor som sammantaget bidragit till den skänkta summa.   

Ett stort tack för ert gedigna engagemang, varje krona gör nytta för flickorna på barnhemmen!  

Lagadalskyrkan 

Lagadalskyrkan i Strömsnäsbruk har under året skänkt 20 000 kr till studiefonden i Chingleput. 
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Vi vill rikta ett stort tack till Lagadalskyrkan för gåvan till barnhemmet i Chingleput. Att fler flickor ges 

möjlighet till en högre utbildning gör att deras självständighet blir ofantligt mycket större!  

Brunnby församling  

Brunnby församling har bidragit med två kollekter på totalt 8 070 kr till föreningens verksamhet. 

Vi vill rikta ett stort tack till Brunnby församling för dessa kollekter. Gåvan ger oss möjlighet att skjuta till 

extra stöd när akuta behov på barnhemmen uppstår.   

 

Privata donationer  

Under året har föreningen också fått in privata donationer. Många faddrar bidrar dessutom med extra 

gåvor till utbildningskostnader, födelsedagar och julklappar vilket är mycket uppskattat av barnen. 

Vi vill tacka samtliga för era extra gåvor! Tack vare dessa gåvor kan vi ge barnen det där lilla extra som 

skapar glädje och som stärker känslan kring en hoppfull framtid.   

 

Slutord 
Alla som är engagerade i föreningen arbetar ideellt. Vi bidrar med våra kunskaper från olika områden 

från yrkeslivet och övrigt. Det som förenar oss är viljan och drivkraften att hjälpa barn i ett land med 

sämre förutsättningar än de vi har i Sverige. Styrelsen ser att det finns ett stort behov av fler medlemar 

som aktivt engagerar sig i föreningen, dels på uppdrag av styrelsen och dels som kandidat till 

styrelseledamot, för att säkra återväxten och därmed föreningens framtida existens! 

 

Vi är glada och stolta att ha kontaktansvariga för de tre barnhemmen som själva har nära kontakt med 

barnhemmen och stor kunskap om Indien och om barns villkor där. Isabell, Johanna och Sonja har alla 

gedigna kunskaper om Indien. 

Vi söker fortfarande efter en ersättare till Sonja som vid årsmötet 2016 gick med på en interimslösning 

som barnhemsansvarig. Vi hoppas att vi med förenade krafter kan hitta en ny barnhemsansvarig för 

Mukti. En ny barnhemsansvarig för Mukti kommer få de absolut bästa förutsättningarna för att lyckas 

dels via Sonjas stöd och förmedling av upprättade kontakter men också via Johannas och Isabells 

stöttning, tips och hjälp! 

Ett tack till alla medlemmar och faddrar för visat intresse och engagemang samt för det förtroende som 

visats styrelsen under verksamhetsåret. 

Ett varmt tack förmedlas från barnhemmen till alla de som på olika sätt bidragit till årets arbete till stöd 

för barn i Indien. 
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Höganäs / 2018 

 

 

 

 

 

David Carlson  Ann Larsson  Gunvor Andersson Ulla-Maj Persson 

Ordförande   Vice ordförande Sekreterare  Kassör 

 

 

 

 

 

 

Nima Tahmoury Isabell Pettersson Birgitta Pålsson 

Ledamot   Ledamot  Ledamot 

  


