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VERKSAMHETSBERÄTTELSE år 2016 

För Föreningen Barn och Framtid – organisationsnummer 802451-6661. 
 

Föreningen Barn och Framtid har under verksamhetsåret 2016 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 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 145 medlemmar. Vid föregående års slut var medlemsantalet 225. 

Medlemsavgiften är 100 kr per år vilket ger en rösträtt vid årsmötet. Antal fadderfamiljer var 219 och antal 

fadderbarn var 226. Dessa fördelade sig på de tre barnhemmen enligt följande: 100 i Pandita Ramabai Mukti 

Mission, 63 i C.S.I. Home of Abdundant Life samt 63 i Vimala Orphanage. 
 

Fadderavgift och inbetalningar 

Fastställd fadderavgift för verksamhetsåret 2016 uppgick till 150 kr per månad. För att underlätta det 

administrativa arbetet har styrelsen under 2016 fastställt tre inbetalningsintervaller som kommer att tas i bruk 

under 2017: månadsvis, halvår eller årsvis (se nedan under Fortnox för mer information). 

 

Årsmöte 2016  
Vid föreningens årsmöte den 12 mars 2016 valdes ordförande, styrelse, revisorer och valberedning. Ett 

konstituerande mötet hölls i direkt anslutning till årsmötet.  

 
Styrelsen och dess ansvarsfördelning  
David Carlson, ordförande  

Ann Larsson, vice ordförande  

Gunvor Andersson, sekreterare  

Bernhard Agardh, kassör  

Nima Tahmoury, ledamot  

Birgitta Pålsson, ledamot  

Isabell Pettersson, ledamot 

 

Under året hölls fem protokollförda styrelsemöten. 

 

 

Revisorer  
Lotta Klang, sammankallande  

Malin Gunnarsson  

Mikael Olsson (ersättare)  

 

Valberedning  
Bengt Hellberg, sammankallande  

Caroline Salvigsen  

Åsa Dencker  
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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. 

 

Pandita Ramabai Mukti Mission 

Byggnation av skolsalarna som påbörjades under sensommaren 2015, slutfördes i början av 2016.  

Under uppföljningsresan till Mukti fick David Borg (tidigare barnhemsansvarig) på plats inviga en av 

skolsalarna under högtidliga former. Föreningen Barn och Framtid har genom detta åtagande bidragit 

med 80% av totala kostnaden och Mukti Mission med 20% något som var en förutsättning för att vi 

skulle stödja detta projekt. En övervägande del av de skickade medlen från föreningen kommer från de 

gåvor som skänktes till Barn och Framtid signerade Ola Pålssons minnesfond. Ett stort tack!   

 

Barn och Framtid har under det gångna året bidragit med medel för mikrolån. Med hjälp av mikrolånen 

har många flickor som inte har förutsättningar att studera på högre nivå, fått chans att etablera egen 

verksamhet så som sömnadsverksamhet, bageri/konditori, tvätt och strykning, kiosk, café, 

skönhetssalong mm. Vissa har redan betalt av sina lån eller är igång med det. Alla får chans och hjälp till 

egen försörjning. 

 

 

Vimala Orphanage 

Under uppföljningsresan på Vimala under årsskiftet 2015-2016 fick barnhemsansvarig Johanna följa 

barnens liv under fem dagar. Besöket gav nya infallsvinklar i hur barnens liv och vardag ser ut och det 

mesta verkade vara mycket positivt för barnen. Det blev även tydligt vilka behov som behövde utvecklas 

lite extra för att skickas med in i vuxenlivet. Två områden som berördes var möjligheten att få bearbeta 

traumatiska upplevelser och engelskundervisningen.  

Barnen har separerats från familjen för att växa upp utanför sitt hem. Oftast har separationen föregåtts 

av tidigare separationer i familjen, ex dödsfall av en förälder. För att klara av att acceptera sin 

livssituation och blicka framåt behöver barnen få bearbeta sina trauman. På årsmötet 2016 diskuterades 

hur Barn och Framtid kunde vara behjälplig med detta. Barnen har nu möjlighet till en samtalskontakt 

vid behov. Att barnen lär sig engelska är en förutsättning att få en bra framtid. Därför har den extra 

engelskundervisningen på Vimala nu även börjat innefatta mer muntliga moment. 

 
 

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. 23 av flickorna från Home of Abundant Life studerar vidare inom olika yrkesområden, till 

exempel 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 dvs. om 

man ska kunna konkurrera om jobben behövs en utbildning. 
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Nya förutsättningar 

En faktor som spelar in på antal barn som stödjs är att barnhemmen idag tvingas vara mer restriktiva 

att ta in nya barn. Detta är en följd av den byråkrati som delstatsregeringarna har börjat ålägga de 

barnhem som inte står under statlig regi. Barnhemmen arbetar mycket med detta just nu och påtalar 

för oss att de inte delar delstatsregeringarnas syn på minskat behov av barnhem som inte står under 

statlig regi, tvärtom. 

 

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 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 

Allmänt Mukti  1 800 kr 

Microlån 3 500 kr 

Ny skolsal har föreningen totalt bidragit med 

 168 892 kr ( -75 000: 2016 & -93 892: 2015) 

 

Home of Abundant Life Chingleput 

Allmänt Chingleput 1 100 kr 

Studiefond 73 601 kr 

 

Vimala Orphanage 

Vimla allmänt 2 300 kr  

Studiemedel för fortsatta studier 15 764 kr  
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Fortnox -nytt redovisningsprogram  

 

Under året som gått har styrelsen beslutat att införa ett nytt redovisningsprogram, Fortnox, som kommer att 

underlätta kassörens arbete. Programmet är molnbaserat, vilket innebär att all information blir lättillgänglig. 

Barnhemsfaddrarna för Chingleput ingick i vår testgrupp och har redan fått ett mail kring detta då vi ville ta 

fram relevanta parametrar för programmet och testa genom att lägga in faddrarna i ett simuleringsprogram för 

Fortnox. Detta arbete pågår fram tills årsmötet 2017 och innebär att samtliga faddrar och medlemmar kommer 

bli kontaktade av oss i styrelsen via mail alternativt telefon så att vi kan komplettera med uppgifter som 

kommer underlätta framtida administration och korrespondens (däribland faddrars val av betalningsintervall). 

Efter årsmötet kommer vi börja arbeta i det nya programmet som då blir vårt primära redovisningsprogram 

fullt ut. 

 

 
Insamlingar 

 

Under 2016 hölls två större event där all behållning tillföll föreningen.  

 

Växtbytardagen, som anordnades av Brunnby församlingskår, ägde rum den 17 september i och utanför 

församlingshemmet och inbringade 7600 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 m.m. Alla insamlade medel gick oavkortat till 

föreningen och uppgick till fantastiska 31 950 kr. Ett stort tack till Höganäs församling för det gedigna arbetet! 

 

Utöver ovanstående två event vill vi också rikta ett stort tack till Lagadalskyrkans Second hand i 

Strömsnäsbruk som skänkte 10 000kr till studiefonden i Chingleput.  

 

Under året har föreningen också fått in privata donationer och gåvor. Stort tack till alla er! Många faddrar 

bidrar dessutom med extra gåvor och bidrag till yrkesutbildningskostnader, födelsedagar, julklappar vilket är 

mycket uppskattat av barnen. 
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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 Sonja har alla gedigna kunskaper 

om Indien.  

Men vi söker som nämnt efter en ersättare till Sonja som vid förra årsmötet gick med på en 

interimslösning. Om någon av er medlemmar eller faddrar är intresserade hör av er så berättar vi gärna 

mer om vad denna roll innebär. 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 så länge det behövs!  

 

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     / 2017 
 

 

 

David Carlson Ann Larsson Gunvor Andersson Bernhard Agardh 

Ordförande Vice ordförande Sekreterare Kassör 

 

 

 

 

Nima Tahmoury Isabell Pettersson Birgitta Pålsson 
Ledamot Ledamot Ledamot 
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