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Verksamhetsberättelse för år 2020 

För Föreningen Barn och Framtid – organisationsnummer 802451-6661. 
 
Föreningen Barn och Framtid har under verksamhetsåret 2020 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. År 2020 var ett utmanade och väldigt turbulent år då pandemin drabbade oss alla, och de 
som redan var hårt utsatta drabbades värst. I mars stängde Indien hastigt det mesta och de tre 
barnhemmen drabbades i olika omfattning.  
 
Faddrar, medlemmar och övriga givare har under året bidragit till att ge barnen ökad 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 getts möjlighet 
till högre studier, något som styrelsen ser som mycket positivt. 
 
Vid årets slut, 2020, hade föreningen 105 betalande medlemmar. Medlemsantalet har minskat med 15 
personer jämfört med förra året. Medlemsavgiften för 2020 var 100 kr per år. Antal fadderfamiljer var 
149 och antal fadderbarn var 195. Dessa fördelade sig på de tre barnhemmen enligt följande: 91 barn i 
Pandita Ramabai Mukti Mission, 48 barn i C.S.I. Home of Abdundant Life samt 56 barn i Vimala 
Orphanage. 
 

Fadderavgift och inbetalningar 

Fastställd fadderavgift för verksamhetsåret 2020 uppgick till 150 kr per månad. 

  

Årsmöte 2020 

Vid föreningens årsmöte den 15 mars 2020 valdes ordförande, styrelse, revisorer och valberedning. Ett 
konstituerande mötet hölls i direkt anslutning till årsmötet. 
 

Styrelsen och dess ansvarsfördelning 

Ann Landén, ordförande 
Pia Lidwall, vice ordförande 
Birgitta Hellberg, sekreterare 
Ulla-Maj Persson, kassör  
Isabell Pettersson, ledamot 
Nima Tahmoury, ledamot 
Birgitta Pålsson, ledamot 
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Styrelsemöten 

Under året hölls fem protokollförda styrelsemöten. 
 

Revisorer 

Claes-Erik Ivarsson, sammankallande 
Hans Ward 
Fredrik Eljin, suppleant 
 

Valberedning 

Åsa Dencker, sammankallande  
vakant 
 

Fadderansvariga 

Fadderansvarig och kontaktansvarig för respektive barnhem har under verksamhetsåret varit: 
Pandita Ramabai Mukti Mission – Caroline Salvigsen, Bengt Arvidsson och Birgitta Pålsson.  
Vimala Orphanage - Isabell Pettersson.  
C.S.I Home of Abundant Life Chingleput - Isabell Pettersson. 
 

Barnhemsverksamheten  

Pandita Ramabai Mukti Mission 

Mukti och Kedgaon (området där Muki ligger) drabbades hårt av Corona-pandemin. För att skydda barn, 
unga och vuxna öppnade, den 1 oktober, ett Campus Care Center inne på Mukti. Två sjuksköterskor har 
drivit kliniken och ingen behöver lämna området för att få sjukvård.  
Studenterna har studerat online vilket inte fungerade så bra och man hoppas på en förbättring så att 
studierna kan återgå till det normala. Personalen har arbetat kontinuerligt för att finna lösningar på den 
allvarliga situationen.  
Trots pågående pandemi har de utvecklat det som går att utveckla och har till exempel installerat fler 
solceller och genomfört renoveringar och reparationer av byggnader med mera. Barnen har fått anlägga 
trädgårdar för att kunna ta hand om de egna resurserna, grönsaker med mera 
 
Trots alla svårigheter har barnen haft det bra på Mukti och arbetet har fungerat väl enligt rapporterna 
som föreningar har mottagit. På grund av pandemin har barnhemsansvariga fått uppdateringar med 
foton nästan varje vecka. Barnen har sett välmående ut, de har varit glada och sysselsatta med olika 
aktiviteter. Isoleringen från övriga samhället har möjliggjort att de har kunnat sitta nära varandra, 
kramas och få den viktiga fysiska kontakten. 
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Det har skickats fina julhälsningar från alla barnen som har förmedlats vidare till faddrarna mestadels via 
mejl. Detta gör att vi som barnhemsansvariga etablerar en kontakt med faddrarna som vi vid ett flertal 
tillfällen har fått mejlsvar ifrån. 

 

Vimala Orphanage 

Då Johanna valde att avsluta sitt uppdrag som barnhemsansvarig på Vimala under det gångna året, så 
har Isabell och Ann hjälpts åt med detta.  
Isabell har haft nära kontakt med föreståndaren Sr. Mary via WhatsApp, vilket har möjliggjort för 
styrelsen att kunna agera snabbt vid behov.  
  
Pandemin drabbade Indien hårt. 
Landet stängdes ner väldigt hastigt i mars vilket drabbade befolkningen hårt, så även Vimala. De barn 
som hade familj eller släkt i närheten fick genast lämna Vimala. Detta innebar att många tvingades att 
leva under svåra förhållande. Därför hjälpte Vimala flickornas familjer med mat och dylikt. Barn och 
Framtid sände bidrag till matpaket i april. 
Nedstängningen pågår fortfarande och endast ett 20-tal barn har bott kvar på Vimala. 
  
Skolorna är också nedstängda, men viss utbildning har erbjudits on-line. Detta gäller dock endast för de 
äldre barnen som studerar vid college. Barn och Framtid bidrog därför till inköp av två datorer så att ett 
antal flickor skulle ha möjlighet att fullfölja sina högre studier. 
  
Postgången har också blivit lidande, vilket medförde att vi inte kunde få några individuella julbrev till 
faddrarna i år. 
  

C.S.I. Home of Abundant Life Chingleput 
Även Chingleput och Home of Abundant Life drabbades hårt av pandemin.   
  
Samtliga flickor fick lämna hemmet direkt, innan kollektivtrafiken stängdes ner. De fick åka till sina 
familjer/släkt/vänner, där många av flickorna lever under svåra förhållanden. 
  
Det var mer eller mindre kaos då skolarna också stängdes, men de äldsta flickorna hann göra sina 
slutprov, och fick bra resultat. 
Skolorna har fortfarande inte öppnat upp och ovissheten är väldigt stor. De äldre flickorna har tyvärr inte 
kunnat påbörja sina vidareutbildningar på college, så under årets lopp har vi inte bistått med de vanliga 
studiemedlen till dem. Vi hoppas kunna skicka detta så snart de högre utbildningarna startar upp igen. 
  
Föreståndaren Priscilla har kontinuerlig kontakt med barnen via telefon och det känns väldigt skönt. Idag 
har ju de allra flesta en mobiltelefon, även i Indien. 
  
Isabell har haft tät kontakt med barnhemmet, vilket fortfarande fungerar väldigt smidigt.   
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Ekonomi 
Föreningens ekonomi finns redovisad i resultat- och balansräkningen. 
Faddergåvor och gåvor till barns högre studier skickas oavkortade till barnhemmen, varannan månad för 
faddermedel och terminsvis för medel till högre studier. 
Övriga insamlade medel reserveras för att ge stöd till barnhemmen enligt deras önskemål och 
föreningens uppdrag. Ofta kommer en förfrågan om stöd till ett visst projekt eller till stöd till en flickas 
utbildning på college. Pengarna finns säkrade på ett konto och när projektet aktualiseras sker utbetalning 
i omgångar enligt överenskommelse med barnhemmet.  

Till Vimala har skickats 22 299 kr i extra bidrag under pandemin och till datorutrustning till online-studier. 
Till Mukti har skickats 10 000 kr i extra bidrag under pandemin. Inga extra bidrag har i år skickats till 
Chingelput på grund av pandemin. 

Insamlingar 

Under det gånga året har inga större evenemang ägt rum på grund av covid-19-pandemin, men många 
gåvor har skänkts till föreningens verksamhet.  
 

Höganäs församling 

Höstbasaren  

Den traditionella höstbasaren kunde tyvärr inte hållas på grund av pandemin. 
 

Höganäs församling kollekter och gåvor  
Under året har kollekter tagits upp i Höganäs församling till förmån för Barn och Framtid till en summa av 
5 416 kr. Vi vill rikta ett stort tack till Höganäs församling för dessa kollekter och gåvor. 
 

Hantverk i trä 
Sedan 2018 har Therése Åkerholm i Höganäs tillverkat träkors där behållningen går till föreningen Barn 
och Framtid. Under 2020 har det inbringat 1 360 kr. Ett stort tack för denna gåva. 

 

Lagadalskyrkan 

Lagadalskyrkan i Strömsnäsbruk har under året skänkt 10 000 kr till föreningens verksamhet i Indien.  
Vi vill rikta ett stort tack till Lagadalskyrkan för gåvan till barnhemmet i Chingelput.   
 

Brunnby församling  

Brunnby församling har genom ett Öppet Café bidragit med på gåva på 512 kr till föreningens 
verksamhet. Vi vill rikta ett stort tack till Brunnby församling.  
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Minnesgåvor 

Under året har föreningen tagit emot ett stort antal gåvor till minne av Bo Agardh och Clas-Göran 
Carlson. Vi vill rikta ett varmt tack till de anhöriga och alla givare som på detta sätt har hedrat de 
bortgångna. 
 

Privata gåvor  
Föreningen har också tagit emot gåvor till mikrolån/startup bidrag och till extra hjälp till barnhemmen 
under pandemin. Många faddrar bidrar också 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 ger glädje och stärker känslan kring en hoppfull 
framtid.   
 

Samverkan 
Styrelsen är glada för samarbetet med Höganäs församling där föreningen vid fyra tillfällen fått möjlighet 
att informera om Barn och Framtid vid gudstjänst och då även erhållit kollekt. 
 

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 vårt engagemang hjälpa barn i 
ett land med sämre förutsättningar än de vi har i Sverige.  
Behoven i Indien är fortfarande stora och styrelsen välkomnar fler medlemmar att engagera sig i 
föreningen genom olika uppdrag. Detta är angeläget för att säkra återväxten och därmed föreningens 
framtid!  
 
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, Bengt, Caroline och Birgitta har alla gedigna 
kunskaper om Indien. 
 
Vi söker fortfarande en ny barnhemsansvarig till barnhemmet i Vimala. Vi hoppas att ni medlemmar och 
faddrar kan hjälpa föreningen att hitta en ny barnhemsansvarig. En ny barnhemsansvarig för Vimala 
kommer få de absolut bästa förutsättningarna för att lyckas dels via Johanna Nilssons, tidigare 
barnhemsansvarig för Vimala, stöd och förmedling av upprättade kontakter och via Isabell, Bengt, 
Caroline och Birgittas stöttning, tips och hjälp! 
 
 Vi söker nu en ny webbansvarig. Vi hoppas att ni medlemmar och faddrar kan hjälpa föreningen att hitta 
en ny webbansvarig som med Josefina Klangs, tidigare webbansvarig, hjälp kan ta över arbetet. 
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Ett stort tack till alla medlemmar och faddrar för visat intresse och engagemang samt för det förtroende 
som visats styrelsen under verksamhetsåret. Tack vare er ges fler flickor möjlighet till utbildning vilket 
gör att deras självständighet blir större. Varje krona gör nytta för flickorna på barnhemmen. 
 
Ett varmt tack förmedlas från barnhemmen till alla de som på olika sätt bidragit till årets arbete till stöd 
för barn i Indien. 
 

 

Datum:  Datum:  Datum:  Datum: 

Ort:  Ort:  Ort:  Ort: 

 

 

 

Ann Landén  Pia Lidwall  Birgitta Hellberg Ulla-Maj Persson 

Ordförande   Vice ordförande Sekreterare  Kassör 

 

 

 

 

Datum:  Datum:  Datum: 

Ort:  Ort:  Ort: 

 

 

 

Nima Tahmoury Isabell Pettersson Birgitta Pålsson 

Ledamot   Ledamot  Ledamot 

  


