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VERKSAMHETSBERÄTTELSE år 2015 

 För Föreningen Barn och Framtid – organisationsnummer 802451-6661. 

Föreningen Barn och Framtid har under verksamhetsåret 2015 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.  

Faddrar, medlemmar och övriga givare har genom frivilliga insatser under året bidragit till att ge 

barnen ökad livskvalitet (fysisk som psykisk), trygghet, säkrare miljö samt bra skolgång. Föreningen 

har även bidragit till att barnen efter avslutad skolgång kan ges möjlighet till fortsatt utbildning utanför 

barnhemmet och därmed lämna barnhemmet med förutsättningar att i framtiden vara självförsörjande. 

Vid årets slut hade föreningen 225 medlemmar. Vid föregående års slut var medlemsantalet 264. 

Medlemsavgiften är 100 kr per år vilket ger en rösträtt vid årsmötet. Antal fadderfamiljer var 220 och 

antal fadderbarn var 253. Dessa fördelade sig på de tre barnhemmen enligt följande: 119 i Pandita 

Ramabai Mukti Mission, 65 i C.S.I. Home of Abdundant Life samt 69 i Vimala Orphanage. Fastställd 

fadderavgift för verksamhetsåret 2015 uppgick till 125 kr per månad. Beslut fattades vid årsmötet att 

den månatliga fadderavgiften ska höjas till 150 kr/ månad från och med 1 januari 2016. Många faddrar 

bidrar emellertid med extra gåvor och bidrag till yrkesutbildningskostnader, födelsedagar, julklappar 

mm.  

Föreningens verksamhet bygger helt på frivilliginsatser. 

Årsmöte 2015 
Vid föreningens årsmöte den 28 mars valdes ordförande, styrelse, revisorer och valberedning. Det 

konstituerande mötet hölls i direkt anslutning till årsmötet.  

 

Styrelsen och dess ansvarsfördelning 
David Carlson, ordförande 

Isabell Pettersson, vice ordförande 

Kristin Petersson, sekreterare 

Bernhard Agardh, kassör 

Gunvor Andersson, ledamot 

Ann Larsson, ledamot 

Christina Nordström, ledamot 

 

Revisorer 
Lotta Klang, sammankallande 

Malin Gunnarsson  

Mikael Olsson (ersättare) 
 

Valberedning 
Bengt Hellberg, sammankallande 

Caroline Salvigsen 

Åsa Dencker 

 

Under året har fem protokollförda styrelsemöten hållits.  
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Fadderansvariga  
Fadderansvarig och kontaktansvarig för respektive barnhem har under verksamhetsåret varit: 

 

Pandita Ramabai Mukti Mission - David och Linda Borg. 

Vimala Orphanage - Johanna Nilsson.  

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

 

Pandita Ramabai Mukti Mission 

Byggnation av skolsalarna tog fart under sensommaren 2015, där föreningen sedan tidigare beslutat att 

stödja bygget av två skolsalar. Kostnaden för föreningens del har uppgått till ca 170 000 SEK. Det 

innebär att föreningen har bidragit med 80 % och Mukti Mission svarar för 20 % av kostnaden. 

 

Under december har fadderansvarig, David Borg, gjort en resa till Mukti Mission för att på plats följa 

upp, dokumentera och se hur föreningens stöd används. Vidare har David diskuterat barnhemmets 

långsiktiga planer så att vi som förening får ett längre tidsperspektiv kring vad som är på gång, vilka 

behov det finns med mera. Rapport från denna resa kan ni ta del av via hemsidan.  Vi vill samtidigt 

nämna att denna resa har gjorts i egen regi av David Borg. David var i landet på affärsresa och valde 

att lägga ett antal dagar på barnhemet för att göra uppföljning, i och med denna överenskommelse 

minskar vi uppföljningskostnaderna med mer än 10 000 Sek! Tack David!  

Vimala Orphanage 

Engelska är något som ökar barnens möjligheter till god framtida försörjning och vi ser detta som en 

god investering för dem. I indiska skolor bedrivs mycket katederundervisning och barnen ges minimal 

tid att träna konversation, engelskan blir något man är duktig på grammatiskt men inte verbalt. 

Föreningen har under 2015 bekostat extra engelsk undervisning med insamlade medel. 

Barnen har under sitt sommarlov fått byta miljö för ett tag, äta sina måltider på restaurang och kanske 

frossa i glass! Under året har barnen hälsoundersökts och de har också besökts av en 

psykiatrisjuksköterska som undersökt barnens psykosociala hälsa, oerhört viktigt för barn som upplevt 

svåra mentala påfrestningar i tidig ålder.  

Under december har fadderansvarig, Johanna Nilsson, i samband med en privat resa valt att besöka 

barnhemmet för att följa upp, dokumentera och se hur föreningens stöd används. Även på denna 

uppföljningsresa har fadderansvarig diskuterat barnhemmets långsiktiga planer så att vi som förening 

får ett längre tidsperspektiv även där. Rapport från denna resa kan ni ta del av via hemsidan.  I och 

med att Johanna gjort barnhemsbesöket i samband med sin semester minskar vi även i detta fall 

uppföljningskostnaderna med mer än 10 000 SEK! Tack Johanna! 

C.S.I. Home of Abundant Life Chingleput 

Under 2015 blev projektet "nytt hälsosamt kök” färdigt, föreningen har till 80 % bekostat detta. Det 

tidigare köket var väldigt trångt, slitet och nedgånget. Projektet har gett ett helt nytt kök med väl 

tilltagna förvarings, förberednings - och tillagningsytor, gasolhällar, nya ledningar för vatten, el och 

gas samt bättre arbetsbelysning. Ett ur hygiensynpunkt ändamålsenligt och säkert kök där all barnens 

mat tillagas och serveras.  
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Utöver köksprojektet har föreningen bidragit med medel så att barnhemmet kunnat installera ett nytt 

säkerhetssystem. Säkerheten är den del som kontrolleras och beslutas av delstatsmyndigheten. Kraven 

på säkerhet framförallt på och i anslutning till barnhem, har under åren ökat markant vilket är bra, men 

detta driver också upp driftskostnaderna.  

Det flesta barn som är väldigt flitiga i skolan ges möjligheten att studera på högskola och universitet 

något som bekostas dels av faddrar dels av insamlade medel till föreningen. CSI:s styrelse tog nyligen 

beslut att alla som ges möjlighet att studera vidare kommer att göra detta via kommunala högskolor 

vilket innebär att studiekostnaden minskar markant. Detta innebär att fler kan erbjudas högre 

utbildning utan extra tillskjutna medel. Som förening välkomnar vi ett sådant initiativ samtidigt som vi 

i styrelsen beslutat att bevaka barnens studieresultat från de kommunala högskolorna, blir de sämre 

finns det fog för att agera. Vi fortsätter att avsätta medel, dock inte lika stor del som nuvarande summa 

så att funktionshindrade och toppstudenter ges möjlighet till privat skolgång för att få sina speciella 

behov tillgodosedda, detta kan ge mycket tillbaka till barnhemmet och verksamheten.  

Översvämningarna i sydöstra Indien där bl.a. barnhemmet CSI Compound, Chingleput är beläget 

I december 2015 blev det väldiga översvämningar under monsunperioden. Väderfenomenet El Niño 

har varit särskilt starkt i år, samtidigt som regnen varit de hårdaste på över 100 år. Barnhemmet och 

skolan på området stängdes tillfälligt, så många barn som möjligt fick lämna hemmet och resa hem till 

familj eller släktingar. På barnhemmet stod vattnet upp till första våningen. Barn och Framtid kommer 

självklart att hjälpa till med det stöd som kan behövas framöver. 

Stadgar 
Under 2015 har styrelsen reviderat och tagit fram nytt förslag på stadgar. Beslut om stadgeändringar 

kommer att tas på årsmötet 2016. 

 

Ekonomi 
Föreningens ekonomi finns redovisad i resultat- och balansräkningen.  
 

Faddergåvorna 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 samarbete. Pengarna finns säkrade på ett konto och när 

projektet blir verklighet 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 med 227 302 kronor fördelat enligt följande: 

 

Pandita Ramabai Mukti Mission 

Allmänt Mukti  1 500 kr 

Microlån 1 800 kr 

Köp av hantverk (för försäljning) av Mukti 3 275 

Ny skolsal 93 892 kr. 
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Home of Abundant Life Chingleput 

Allmänt Chingleput 1 000 kr 

Studiefond 101 648 kronor 

 

Vimala Orphanage  

Studiemedel för fortsatta studier 22 537 kronor 

Vimla allmänt 1 650 kr 

 

Insamlingar  
Under 2015 har det hållits två större event där all behållning tillfallit föreningen.  

Växtbytardagen, som anordnades av Brunnby församlingskår, ägde rum den 26 september i och 

utanför församlingshemmet, denna inbringade 7 875 kr. Stort tack! 

 

Höstbasaren som anordnades av Höganäs Församling, en härlig tradition med lotterier, auktion och 

försäljning av hantverk, marmelad och sylt, kaffe och våfflor. Alla insamlade medel gick oavkortat till 

föreningen och uppgick till fantastiska 33 885 kr. Ett stort tack till Höganäs församling som ställer upp 

med allt! 

 

Vi har också under året fått en donation där en skola haft en basar varpå det beslutades att halva 

behållningen skulle skänkas till Barn och Framtid, specifikt till Mukti för ändamål förenligt med 

skolan så vad passar väl då bättre än att använda donerade pengar, 5 375 kr till pågående 

klassrumsbyggen. Stort tack! 

 

Under året har föreningen också fått in privata donationer och gåvor, i en del fall i samband med 

födelsedagar och andra högtider. Stort tack till alla er!  

SWISH 

Under 2015 har vi även lagt till Swish som en betalningsmöjlighet. Detta möjliggör att alla som vill 

stödja med något, extra snabbt och enkelt kan skicka bidrag till Barn och Framtid via sin mobiltelefon 

med Swish. Ladda ner applikationen och Swisha ditt bidrag till 1230498964, då ska Barn och Framtid 

stå som mottagare. 

Hemsida 
Barn och framtid har under verksamhetsåret 2015 fokuserat mycket på att ta tag i en av de frågor som 

lyftes under årsmötet, nämligen mer aktivitet på hemsidan. Med ny hemsidesansvarig, Josefina Klang, 

som är adjungerad till varje styrelsemöte, har hemsidan oftare blivit uppdaterad om saker som hänt, 

beslutats eller är på gång. Vidare finns nu funktionen att hemsidebesökare kan vara interaktiva och 

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

i yrkeslivet och övrigt. Det som förenar oss är viljan och drivkraften att med enkelhet 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 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 och 

stor kunskap om Indien och om barns villkor där. Isabell, Johanna och David är alla tre adopterade 

från barnhem i Indien. 

 

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. 

 

Höganäs        /      2016 

 

 

 

David Carlson           Isabell Pettersson              Kristin Petersson      Bernhard Agardh 

Ordförande              Vice ordförande               Sekreterare                Kassör 

 

 

 

 

Gunvor Andersson      Christina Nordström            Ann Larsson 

Ledamot                       Ledamot                              Ledamot  

 
 

 


