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VERKSAMHETSBERÄTTELSE - för året 2018 
För Föreningen Barn och Framtid – organisationsnummer 802451-6661. 
 
Föreningen Barn och Framtid har under verksamhetsåret 2018 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 möjlighet till skolgång. Föreningen har även bidragit till att barnen 
efter avslutad skolgång ges möjlighet till fortsatt utbildning utanför barnhemmet och därmed kan 
lämna barnhemmet med förutsättningar att i framtiden vara självförsörjande. Under årens lopp 
har allt fler barn getts möjligheter till högre studier, något som styrelsen ser som mycket positivt. 
 
Vid årets slut hade föreningen 100 betalande medlemmar. Vid föregående årsslut (2017) var 
medlemsantalet 135. Medlemsavgiften för 2018 var 100 kr per år. Varje medlemsavgift ger en 
rösträtt vid årsmötet innevarande år. Antal fadderfamiljer var totalt 199 och antal fadderbarn var 
204. Fadderbarnen fördelade sig på de tre barnhemmen enligt följande: 100 i Pandita Ramabai 
Mukti Mission, 44 i C.S.I. Home of Abdundant Life samt 60 i Vimala Orphanage. 

 
Fadderavgift och inbetalningar 
Fastställd fadderavgift för verksamhetsåret 2018 uppgick till 150 kr per månad. Under 2017 
påbörjades införandet av ett nytt bokföringssystem vilket har förenklat de administrativa 
rutinerna betydligt. Detta har vi fortsatt att utveckla och inkorporera under gångna 
verksamhetsår.   

 
Årsmöte 2018 
Vid föreningens årsmöte den 23 mars 2018 valdes ordförande, styrelse, revisorer och 
valberedning. Ett konstituerande möte hölls i direkt anslutning till årsmötet. 

 
Styrelsen och dess ansvarsfördelning 
David Carlson, ordförande 
Ann Larsson, vice ordförande 
Gunvor Andersson, sekreterare 
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Ulla-Maj Persson, kassör 
Isabell Pettersson, ledamot 
Nima Tahmoury, ledamot 
Birgitta Pålsson, ledamot 

 
Styrelsemöten 
Under året hölls fem protokollförda styrelsemöten. 
 
Revisorer 
Claes-Erik Ivarsson sammankallande  
Hans Ward  
Clas-Göran Carlson (ersättare)  

 
Valberedning 
Caroline Salvigsen sammankallande 
Åsa Dencker 
Marianne Johansson 

 
Fadderansvariga 
Fadderansvarig och kontaktansvarig för respektive barnhem har under verksamhetsåret varit:  

• Pandita Ramabai Mukti Mission – Sonja Carlson (till och med sommaren 2018) och Caroline 
Salvigsen, Bengt Arvidsson och Birgitta Pålsson (från och med sommaren 2018)  

• Vimala Orphanage – Johanna Nilsson. 
• C.S.I Home of Abundant Life Chingleput – Isabell Pettersson. 

 
Barnhemsverksamheten 
Pandita Ramabai Mukti Mission 
Under året 2018 firade Mukti att 130 år har gått sedan Pandita Ramabai lade grunden till 
barnhemmet. Under alla år har en ständig utveckling och utbyggnad pågått och förutsättningar 
för verksamheten förändrats. Såväl skolor som övrig verksamhet utvecklas ständigt där Barn och 
Framtids bistånd, tillsammans med andra biståndsgivare, inneburit en förutsättning för 
förbättrade livsvillkor för barnen på barnhemmet. Barn och Framtids fadderavgifter för varje barn 
skickas ut regelbundet, var tredje månad, och utgör en hjälp för varje barns behov. Eleverna i 
Muktis skolor uppvisade vid läsårets slut mycket goda resultat i förhållande till övriga skolor i 
delstaten. 
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Barn och Framtid har genom Microlån hjälpt en ung kvinna, Samadahn, att hyra lokal, införskaffa 
utrustning och starta sömnadsverksamhet, där allmänheten genom beställning får olika typer av 
kläder uppsydda. Samadahns sömnadsverksamhet har varit så framgångsrik att hon har kunnat 
anställa två personer. 
 
För att förbättra säkerheten på Mukti och dess stora markområde, har föreningen bidragit med 
en summa för uppbyggnad av en del av en mur runt området. Obehöriga har på olika sätt försökt 
och lyckats ta delar av Muktis mark i besittning, med följd att det har varit stora svårigheter att 
avhysa de obehöriga.  
 
Under andra halvåret 2018 har ansvaret för fadderverksamheten på Mukti överlämnats till tre 
nya medarbetare; Caroline Salvigsen, Birgitta Pålsson och Bengt Arvidsson. De nya barnhems-
ansvariga inledde sitt arbete med att besöka barnhemmet i slutet av året. De fick många intryck 
under sin vistelse och kommer att sammanställa upplevelserna i en rapport under våren 2019. 
 
Mukti har under hösten fått några nya faddrar medan ett par har valt att avsluta sitt fadderskap. 
Totalt stödjer vi 100 fadderbarn på Mukti som sponsras av 89 faddrar. 
 
Vimala Orphanage 
Vimala har för närvarande 73 inskrivna barn. 60 av dessa barn har svenska faddrar, fördelat på 55 
fadderfamiljer. En stor del av det ekonomiska stödet till Vimala har under året gått till 
skolavgifter. Förfrågningar om ekonomiskt stöd för mindre renoveringar har också förekommit 
och under hösten inkom en förfrågan från Vimala gällande ekonomiskt stöd för en större 
utbyggnation av en sovsal till barnen. Denna fråga ska styrelsen ta upp och vidare undersöka 
under 2019. 
 
Vimala har under hösten 2018 gett ekonomiskt stöd till 32 tjejer på grund av studier på 
gymnasienivå samt eftergymnasial nivå/universitetsnivå. Områden som tjejerna studerar inom på 
universitetsnivå är sjukvård, apotek, lantbruk, engelsk litteratur, lärare, laboratorieteknik osv.  
Antal studenter på respektive nivå: 
Universitetet 7 studenter 
12th grade 11 studenter  
11th grade 2 studenter 
10th grade 12 studenter 
I våras slutade Sr. Piusha som föreståndare på Vimala efter fem år och Sr. Mary Prakash är ny 
föreståndare.  
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Alla barnen började året med att förbereda sig för tentamen i mars och allt fokus lades på studier. 
Alla andra aktiviteter som brukar förekomma på Vimala ställdes då in, exempelvis sömnad, dans, 
data-användning/kunskap och blåsorkester. Barnen på Vimala erbjuds engelskundervisning på 
kvällarna med fokus på att prata engelska. Extra engelskundervisning gavs till årskurs 10 och 12 
som behövde det inför sin tentamen. 
 
Barnen genomgår hälsoundersökningar var tredje månad och de barn som mår dåligt har 
erbjudits samtalsstöd. Vid sjukdom får barnen alltid medicinsk hjälp av läkare. 
 
När skolorna slutade i april gick barnen på sommarlov. Några få barn fick stanna på Vimala, 
eftersom de inte har föräldrar eller släktingar att åka hem till. Läsåret började sedan i juni och då 
tillkommer alltid några barn, samtidigt som några lämnar Vimala. Orsak till flytt från Vimala är 
färdiga studier, försörjning av familjen samt familjeåterföreningar. 
 
Under året som gått har det även firats födelsedagar genom uppvaktning med presenter och 
något sött samt bön för det nya året. Barnen har haft ”School Day Celebrations och ”Sports Day 
Competition” samt firande av olika högtider och festivaler med finare middagar. De 14 barnen 
som var kvar på Vimala över jullovet fick åka på utflykt till Kerala. 
 
Under hösten drabbades södra Indien av en av de värsta översvämningarna någonsin. På Vimala 
kände man av de kraftiga stormarna och floden svämmades över. Som tur var drabbades ingen på 
Vimala av varken fysiska eller av materiella skador, men katastrofen skakade om dem rejält då 
många människor miste livet. 

 
C.S.I. Home of Abundant Life Chingleput 
I februari 2018 besökte vår barnhemsansvariga för Home of Abundant life, barnhemmet i 
Chingleput. Det var fantastiskt att få träffa föreståndaren Priscilla för första gången, och de fick en 
väldigt fin kontakt. Det var härliga dagar tillsammans med barn och personal på barnhemmet. 
Totalt sponsrar Barn och Framtid 44 barn på Home of Abundant Life. 18 barn bor på barnhemmet 
i Chingleput och 26 äldre barn studerar nu vidare på andra platser i närheten. Det är tydligt att de 
26 flickor som studerar vidare utanför barnhemmet, inte skulle haft denna möjlighet om det inte 
vore för faddrarna och föreningen. 
 
För ett barn som bor på barnhemmet så täcker fadderbidraget, mat, uppehälle, kläder och viss 
del av kostnad för studier. De äldre barnens studier kostar givetvis mer beroende på vilken 
utbildning man väljer och om man läser vid ett privat universitet eller ett statligt universitet. 
Det är billigare att studera vid ett statligt universitet, men mycket svårare att bli antagen till de 
universiteten. De statliga universitetsutbildningarna, anses också bättre och man har lättare att få 



 
 

Barn och Framtid 
www.barnochframtid.se 

Ordf.: David Carlson tfn 076-1103039 
E-post: david@barnochframtid.se 

Sekr.: Gunvor Andersson 
E-post: gunvor@barnochframtid.se 

Kassör: Ulla-Maj Persson 
E-post: ullamaj@barnochframtid.se 

Sätesadress: 
Barn och framtid 
Bruksgatan 12 
263 39 Höganäs 

Org. nr: 802451-6661 

Handelsbanken: Bankgiro nr: 613-9554 
Swish: 1230498964 

 

 

ett bra arbete. Om man vill bli undersköterska så kostar det ca 1250 kr per år på en statlig skola, 
jämfört med 4300 kr på en privat skola. Därför jobbar föreståndaren och barnen väldigt hårt för 
att kunna bli antagna vid de statliga utbildningarna. 

 
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 
Muren   10 218 kr 
Microlån   5096 kr 
Specialskolan 3530 kr 

 
Home of Abundant Life Chingleput 
Kläder  1357 kr 
Dator   1357 kr 
Studiemedel för externa skolor och högre studier 49 434 kr. 

 
Vimala Orphanage 
Utflykt  6465 kr 
Filtar   1984 kr 
Studiemedel för externa skolor och högre studier 79 118 kr. 
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Insamlingar 
Under det gånga året har ett större evenemang ägt rum och därtill har tre större donationer 
skänkts till föreningsverksamheten. 

Höganäs församling 
Höstbasaren 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 25 055 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. 
 
Kollekter 
Under året har kollekter tagits upp i Höganäs församling till förmån för Barn och framtid till en 
summa av 6409 kr. 
 
Gåvokort 
Höganäs församling har beslutat att gästande musiker får ett gåvokort á 300 kr istället för till 
exempel blommor vid medverkan i gudstjänster och konserter. Dessa gåvokort har uppgått till 
1800 kr. 
 
Lagadalskyrkan 
Lagadalskyrkan i Strömsnäsbruk har under året skänkt 20 000 kr till studiefonden i Chingleput. Vi 
vill rikta ett stort tack till Lagadalskyrkan för gåvan till barnhemmet i Chingleput. 
 
Älmhults församling  
Älmhults församling har under året skänk 3000kr till Chingleput. Vi vill rikta ett stort tack till 
församling i Älmhult för gåvan till barnhemmet i Chingleput. 

Brunnby församling 
Brunnby församling har skänkt 1852kr till föreningens verksamhet. Vi vill rikta ett stort tack till 
Brunnby församling för denna gåva. 
 
Trähantverk 
Under 2018 beslutade Therése Åkerblom i Höganäs sig för att tillverka hantverk i trä där  
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behållningen går oavkortat till föreningen. Detta har uppgått till 1420 kr. Stort tack för detta 
kreativa initiativ. 
 
Privata donationer 
Under året har föreningen fått in privata donationer. Många faddrar bidrar förutom genom 
faddermedel 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. 
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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 medlemmar 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! 
 
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 
och stöd till barnen. 

 
 
Höganäs / 2019 
 
 
 
 
 
 
David Carlson Ann Larsson Gunvor Andersson Ulla-Maj Persson 
Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör 
 
 
 
 
 
 

 
Nima Tahmoury Isabell Pettersson Birgitta Pålsson 
Ledamot Ledamot Ledamot 

 


