Verksamhetsberättelse för verksamhetsåret
2017
Sammanfattning av 2017
Stiftelsens ändamål är att stödja utbildning, utveckling, hälsa och kultur, i första hand i
Ghana, men även i andra Afrikanska länder.
Styrelsen har under 2017 haft 11 ordinarie styrelsemöten samt två möten per capsulam.
Årsmötet hölls den 20 juni 2017.
Styrelsen har arbetat i enlighet med de mål som sattes upp i verksamhetsplanen i juni
2017. Fokus har legat på projektet med att dela ut skoluniformer och skolmateriel, att
samla in pengar, samt på att lansera stiftelsens hemsida.
Styrelsen har bestått av Bibbi Espersen Landtblom, Nina Landtblom, Abdul Latif Yassin
och Marc Landtblom. Granskningskommittén har haft Kina Selin och Natasha Moore
som ordinarie ledamöter samt Monika Moravcsik som suppleant.

Verksamhet
Under året har stiftelsens verksamhet fokuserat på projektet med att dela ut
skoluniformer samt skolmateriel till de tio skolor som stiftelsen stöttat sedan tidigare. I
Ghana är det gratis att gå i skolan, däremot är skoluniform obligatoriskt och eleverna
måste anskaffa skolmateriel, såsom anteckningsböcker och pennor på egen hand. Många
familjer har svårt att betala dessa utgifter vilket ofta resulterar i att barn måste avbryta
sin skolgång.
Totalt har stiftelsen delat ut uniformer samt skolmateriel till 419 elever.
Mirigu Primary School är en av de skolor som stiftelsen stöttat med uniformer och
skolmateriel och var också en av de skolor som styrelsen besökte i oktober 2016. Vid
besöket berättade skolans rektor att de saknar datorer som bland annat är viktigt för att
kunna lära eleverna datorkunskap, som är ett obligatoriskt ämne i Ghana.
Därför bestämde sig styrelsen för att stötta skolan med tre datorer vilka levererades
under året.

Styrelsen har även inlett kontakter med en firma gällande att få datorer från dem. Detta
arbete fortsätter under 2018.
Stiftelsen har även stöttat Ingenjörer utan Gränser med material till deras
sanitetsprojekt i Wulugu Senior High School i norra Ghana. Projektet gick ut på att bygga
miljövänliga toaletter till skolan så att eleverna inte skulle behöva uträtta sina behov i
skogen.

Ekonomi
Styrelsen ansökte och fick 90-konto under våren 2017 och har blivit beviljad förlängning
under 2018. Vår förhoppning är att detta kommer resultera i att fler känner sig trygga
med att ge pengar till stiftelsen med vetskapen om att de kommer läggas på stiftelsens
ändamål.
Under 2017 har stiftelsen även fått sina första månadsgivare. Detta är ett välkommet
tillskott för stiftelsens ekonomi som ju hittills varit beroende av de pengar som
donerades till stiftelsen vid dess grundande.
I form av gåvor fick stiftelsen under året in totalt ca 11450 kr.
Stiftelsen har även deltagit i två marknader under året, Hornstulls marknad och Spånga
Julmarknad. Under dessa två marknader fick vi genom försäljning av varor in ca 3000 kr.

Styrelsen har även beslutat att stiftelsen ska börja sköta sin egen bokföring. Bokföringen
har tidigare skötts av BDO, detta har dock kostat mycket pengar. För att kunna spendera
mer på stiftelsens verksamhet har styrelsen därför bestämt att framöver sköta
bokföringen i egen regi.
Vi är mycket tacksamma att vi fått en ekonomisk konsult, Marianne Dahl Radne, som
hjälpte oss med delårsrapporten till Svensk Insamlingskontroll.

Kommunikation
I oktober kunde vi äntligen lansera vår efterlängtade hemsida,
www.espersenfoundation.se. Vår förhoppning är att vi genom hemsidan kan få in fler
donationer och även möjliggöra att söka olika sorters bidrag, till exempel från Forum
Syd. På sikt är planen att även möjliggöra köp av produkter via hemsidan.
Facebooksidan har vi kvar, periodvis har vi haft många besök. Tyvärr besitter ingen i
styrelsen kunskap om hur man på effektivaste sätt utnyttjar Facebook för att
kommunicera sitt budskap.
Under 2018 fortsätter arbetet med att använda Facebooksidan och hemsidan på ett mer
effektivt sätt.
Övrigt
I slutet av året blev stiftelsen kontaktad av Maria Lannér från organisationen Amref
Flying Doctors gällande ett eventuellt samarbete mellan Amref och stiftelsen. Inget
konkret har kommit till stånd innan slutet av 2017 men stiftelsen kommer vara i fortsatt
kontakt med Amref under 2018 gällande potentiella sätt att samarbeta på.
Bibbi Espersen Landtblom har deltagit i ett informationsmöte anordnat av Svensk
Insamlingskontroll gällande bland annat det nya dataskyddsdirektivet, GDPR.
Nina Landtblom och Bibbi Espersen Landtblom har även deltagit i ett seminarium om
olika organisationers erfarenhet av crowd funding.
Avslutning
I och med beslutet att tidigarelägga årsmötet för 2018, för att på så sätt få en bättre
överrensstämmelse mellan verksamhetsår och kalenderår, har styrelsen enbart haft
cirka sex månader på sig att arbeta med verksamhetsplanen för 2017. Av naturliga skäl
har därmed fler av målen i planen inte kunnat genomföras fullständigt.
Även om styrelsen inte har uppnått allt som var planerat att genomföras som en del av
2017 års verksamhetsplan har flera viktiga punkter uppnåtts; stiftelsen har en hemsida,
vi har deltagit på två marknader, samlat in pengar och fått vår första månadsgivare.
Med dessa mål uppnådda ser styrelsen fram emot att arbeta vidare för att uppnå
stiftelsens mål under 2018.

