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Verksamhetsberättelse för år 2022 

För Föreningen Barn och Framtid – organisationsnummer 802451–6661. 
 
Föreningen Barn och Framtid har under verksamhetsåret 2022 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.  
Vid årets slut, 2022, hade föreningen 75 betalande medlemmar. Medlemsavgiften för 2022 var 100 kr. 
Antal fadderfamiljer var 128 och antal fadderbarn var 174. Dessa fördelade sig på de tre barnhemmen 
enligt följande: 81 barn i Pandita Ramabai Mukti Mission, 41 barn i C.S.I. Home of Abdundant Life samt 
52 barn i Vimala Orphanage. 
Under pandemin stängdes barnhemmen C.S.I. Home of Abdundant Life och Vimala Orhpahanage och de 
har åter öppnats. Sviterna och utmaningarna under 2022 har i spåren av pandemin tett sig olika för de 
tre barnhemmen då dessa är olika stora och har olika förutsättningar. Alla barn har inte återvänt till de 
barnhem de tvingats lämna under pandemin. Uppstart av de barnhem som slog igen har tagit tid, men 
utbildningar på plats har återupptagits. Faddrar, medlemmar och övriga givare har under året bidragit 
med medel. 
 
Föreningens verksamhet bygger helt på frivilliginsatser.  

Fadderavgift och inbetalningar 

Fastställd fadderavgift för verksamhetsåret 2022 uppgick till 150 kr per månad. 

Årsmöte 2022 

Vid föreningens årsmöte den 20 mars 2022 valdes ordförande, styrelse, revisorer och valberedning. Ett 
konstituerande mötet hölls i direkt anslutning till årsmötet. 

 

Styrelsen och dess ansvarsfördelning 

Ann Landén, ordförande 
Eva Norström, 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  
Agneta Svensson 

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 

Detta år har Mukti återvänt till mer normala rutiner efter pandemin. Skola, sjukhus, jordbruk, kyrka och 
boende fungerar som tidigare, mycket bra. Mukti skickar regelbundet uppdateringar och även bilder där 
vi kan följa barnens vardag och utveckling.  
Ett nytt hem har öppnats som tar emot pojkar, Hebron home. Hemmet ligger utanför men i närheten av 
Muktis område för att separera pojkar och flickor. Detta har medfört att vår förening nu även har några 
pojkar som fadderbarn. 
En av de äldre flickorna på Mukti fick möjlighet att starta ett café i anslutning till sjukhuset med hjälp av 
bidrag från Barn och Framtid. Det har varit väldigt positivt och utvecklats väl. Sjukhuset ligger på området 
och är en del av Mukti. 
Vi har fått personliga hälsningar från barnen till faddrarna vid tre tillfällen under året. Hälsningarna har 
förmedlats vidare digitalt till faddrarna. Det är en del fadderbarn som har lämnat Mukti under året och 
faddrarna erbjuds då att sponsra ett nytt barn. Tyvärr mister vi då faddrar då man väljer att tacka nej till 
att fortsätta stödja vår verksamhet. 
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Vimala Orphanage 

Året på Vimala har varit bra och livet har återgått till det vanliga efter de tuffa åren med pandemin. 
Syster Jerin som är föreståndare har en mycket fin kontakt med barnhemsansvarig och skickar ofta bilder 
och nyheter via WhatsApp. Under 2022 har man bland annat åkt på utflykt till ett vattenfall som ligger i 
närheten av Marthandam.  
Det går bra för barnen i skolan och de har klarat sina prov. Efter jul och nyår, var flickorna lediga i tio 
dagar innan skolan återupptogs.  
I slutet av året var det 47 flickor på Vimala och 5 äldre flickor som studerar vidare vid universitet eller 
college. En av de äldre flickorna har gjort klart sin kandidatexamen och studerar nu klinisk kodning.  
 
Upprop!  
Vi söker fortfarande en ny barnhemsansvarig till barnhemmet i Vimala. Vi hoppas att ni medlemmar och 
faddrar kan hjälpa oss att hitta en ny barnhemsansvarig. En ny barnhemsansvarig för Vimala kommer att 
få de absolut bästa förutsättningarna via Isabell och övriga barnhemsansvariga. 

C.S.I. Home of Abundant Life Chingleput 

2022 har varit ett svårt år på Home of Abundant Life. Kommunikationen mellan föreståndare och 
barnhemsansvarig har varit sparsam och det var en otydlighet i hur många barn som kom tillbaka till 
hemmet efter nedstängningen på grund av pandemin. I slutet av året fick vi äntligen information om att 
det nu finns 37 barn som behöver vårt stöd samt 4 flickor som studerar på universitet eller college.  

Hemsidan 

Hemsidan har fått en helt ny layout och uppdatering av information och bilder är påbörjad. 
Webbansvarig har tagit fram en handlingsplan för vad som behöver göras för att skapa en mer attraktiv 
och informativ hemsida som ger faddrar, medlemmar och andra som besöker vår hemsida information 
om föreningen och en inblick i livet på barnhemmen. 

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 eller efter behov 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. När projektet aktualiseras sker utbetalning i omgångar enligt överenskommelse 
med barnhemmet.  
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Insamlingar 

Höganäs församling 

Höganäs församling, kollekter och gåvor  
Under året har kollekter och gåvor tagits upp i Höganäs församling till förmån för Barn och Framtid 
uppnått en summa av 8 084 kr. Vi vill rikta ett stort tack till Höganäs församling för dessa kollekter och 
gåvor. 
Insamling Allhelgonahelgen 
Under allhelgonahelgen serverades fika och korv på kyrkogården i Höganäs. Försäljningen inbringade 
2 916 kr som gick till Barn och Framtid. Stort tack för denna gåva. 
Hantverk i trä 
Under flera år har Therése Åkerholm i Höganäs tillverkat och sålt träkors där behållningen går till 
föreningen Barn och Framtid. Under 2022 har försäljningen inbringat 740 kr. Ett varmt 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.   

Privata gåvor  

Gåvor till Start-up Mukti 
Föreningen har tagit emot regelbundna gåvor till en fond för bidrag till Startup av mindre 
företagsverksamheter. Stort tack för dessa gåvor. I år har föreningen kunnat skicka bidrag till 
uppbyggnad av en caféverksamhet vid sjukhuset i Mukti. 
 
Föreningen har tagit emot ett flertal gåvor till barnhemmen. Varmt tack för dessa.  
Många faddrar har också bidragit med extra gåvor till födelsedagar och julklappar. Vi vill tacka samtliga 
för era extra gåvor! Tack vare dessa gåvor har vi kunnat 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 erhållit kollekt andra 
insamlade medel till flickorna vid barnhemmen.  
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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 vårt engagemang stötta 
förenings barnhem i Indien och lära oss mer om andras villkor. Behoven i Indien är fortfarande stora och 
styrelsen välkomnar fler medlemmar att engagera sig i föreningen.  
 
Vi är glada och stolta att ha kontaktansvariga för de tre barnhemmen. De kontaktansvariga har 
direktkontakt med barnhemmen och stor kunskap om Indien och om barns villkor där.  
 
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 grundutbildning 
och i många fall högre utbildning. Varje krona gör nytta för flickorna på barnhemmen och bidrar till deras 
möjlighet att skapa ett självständigt liv. 
 
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  Eva Norström  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 


