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Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Ny Familj-Kambodja (802451-6182) lämnar härmed redovisning för verksamhetsåret 2017.
Om verksamheten
Ny Familj-Kambodja är en allmännyttig, ideell förening
som bildades den 15 december 2009. Föreningen har sitt
säte i Helsingborg och är religiöst och politiskt obunden.

Medlemmar
Föreningen hade den 31 december 2017 179 medlemmar (181 medlemmar 2016). Medlemsavgiften har varit
150 kr per kalenderår.

Föreningens syfte är att på olika sätt stödja utsatta barn
– företrädesvis döva och blinda barn samt gatubarn – genom att stödja organisationen Krousar Thmeys verksamhet i Phnom Penh, Kambodja.

Stödmedlemmar
Under året har vi haft 5 stödmedlemmar. Stödmedlem
kan man bli genom att bidra till att föreningens kostnader
på olika sätt blir lägre. Man kan också betala stödmedlemskap på 500 kr/år eller bidra med pengar på annat
sätt.

Styrelsen har under 2017 haft sex ledamöter :
Ninna Lindblad		
ordförande
Christel Stehn		
kassör
Britt-Marie Acklid
sekreterare
Karin Sterte		
ledamot
Britta Rundström
ledamot
Lisbeth Råvik		
ledamot
Under året har styrelsen hållit 3 protokollförda styrelsemöten. Därtill har styrelsen fattat protokollfört beslut via
e-post vid 1 tillfälle.
Ingen ersättning utgår till någon av styrelsens ledamöter.
Valberedning
Mait Ewerman och Louise Meijer har utgjort föreningens
valberedning.
Revisorer
Föreningens revisorer för år 2017 är Lotta Friberg och
Marianne Olsson. Suppleant är Gunilla Kittel.
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Butiksloppis sponsrar med säljutrymme i
sina butiker.
ColourCenter hjälper oss med våra trycksaker till 		
ingen eller låg kostnad.
Nils H. restaurang och catering upplåter sin lokal för
informationsträffar och årsmöten och donerar en del
av intäkterna för måltider serverade i samband 		
därmed till föreningen.
Helsingborgs Rotaryklubb betalar stödmedlemskap
Ödåkra uteplantor bjuder in oss att delta vid sina 		
egna arrangemang och har donerat hela intäkten för 		
kurser i kransbindning.

Information till medlemmar och andra
Under året har tre nyhetsbrev skickats ut till föreningens
medlemmar

Vår hemsida, www.nyfamilj.se, har inte hållits så uppdaterad som vi skulle önska, och det avspeglar sig också i
antalet besökare på sidan.

Breven har innehållit information om vad som har hänt i
föreningen eller i Kambodja och vad insamlade pengar
har använts till och om kommande aktiviteter.

Det finns skäl att anta att man nöjer sig med den information som finns på Facebook och bara ett fåtal vill fördjupa
sig i vad vi gör och står för i vår förening.
Besökare per dag i genomsnitt:
2017 2016 2015
14,5 12,3 15,4

Andra informationskanaler
Vi har en fanpage på Facebook som uppdateras regelbundet och det vi lägger ut delas och kommenteras av
många. Sidan har nu 256 följare. Eftersom dessa i sin tur
delar våra uppdateringar, är det ibland runt 1 000 personer som läser vår information.
Facebook är en viktig informationskanal även inför våra
olika aktiviteter.

Något fler besökare 2017 än föregående år alltså, men
det finns mycket arbeta vidare med.

Stora förändringar
Såväl i Ny Familj-Kambodja som i Krousar Thmey och
Kambodja pågår stora förändringar.
I Kambodja har det en tid varit väldigt politiskt oroligt och
landet kan nog kallas en fullfjädrad diktatur. Igen.
Oppositionsledaren är fängslad, och politiska motståndare har förbjudits att bedriva politisk verksamhet de
närmaste fem åren. Lägg därtill att fria radiostationer och
dagstidningar har lagts ner och organisationer som arbetar för mänskliga rättigheter har förbjudits att verka. När
det i år är allmänna val i landet finns det nog fog att vara
rädd för våldsamheter och demonstrationer.
Krousar Thmey har sedan länge haft en överenskommelse med premiärministern att ansvaret för skolorna
för döva och blinda barn ska övertas av utbildningsministeriet. Det var planerat att detta skulle ske med början
under år 2020, men har nu tidigarelagts till hösten 2018.
Skälet till de ändrade planerna är att Krousar Thmey
har fått akuta ekonomiska problem och har svårt att
själv finansiera skolorna längre än så. Krousar Thmey
har också avyttrat en del fastigheter för att på det sättet
kunna fortsätta sitt arbete med bland annat gatubarn.
I december 2017 beslöt ordföranden för Ny Familj-Kambodja att inte ställa upp i valet till ordförande vid nästa
årsmöte. Till följd av det, fattade resten av styrelsen samma beslut. För att inte föreningen ska behöva lägga ner
all verksamhet, behövde alltså en helt ny styrelse väljas
in vid nästa årsmöte. Det arbetet pågick under december
2017 och nu ser vi fram emot att kunna föreslå årsmötet
2018 nya lämpliga personer till företroendeposterna i
föreningen samt en viss förändring av verksamheten.
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Var pengarna kommer från
Under året har vi erfarit allt större svårigheter att hitta lämpliga insamlingsaktiviteter. Att föreningen är
lokalt baserad i Helsingborg innebär en del begränsningar. Vi har under årens lopp hållit en mängd föredrag och presentationer i och för olika sammanslutningar och det blir naturligt att tillfällena till sådana
aktiviteter sinar. Det är inte någon enskilt stor inkomstkälla utan många små, som har gjort det möjligt
för oss att stödja Krousar Thmey med 102 976 kronor.

Butiksloppis
Butiksloppis har fortsatt att sponsra oss med skåphyra.
Verksamheten går ut på att man exponerar saker man
inte längre vill ha eller behöver på sina hyllor och sedan
sköter den trevliga personalen i butiken om försäljningen.
Vi behöver bara hålla snyggt och välfyllt på hyllorna, prissätta våra varor och vänta på våra intjänade pengar.

Vi behövde aldrig lida brist på
saker att sälja på Butiksloppis. Det var alltid välfyllda
skåp.

Tack vare gåvor av föremål från medlemmar och vänner
har vi kunnat hålla försäljningen igång fram till hösten
2017. Då gick först butiken på Planteringen i konkurs, och
ett par månader senare gick butiken på Väla samma väg.
En stadig inkomst för föreningen försvann därmed, men
innan dess hann vi få in 26 836 kr till vårt ändamål.
Mera loppis
Ett par engagerade medlemmar gjorde en rejäl insats och
stod för loppisförsäjning under Drottningshögsdagarna.
De släpade och slet med att transportera och exponera
saker som hade skänkts för ändamålet.
Dessutom tog de överblivna varor till en loppis i Hasslarp
någon dag senare - allt för att få in ytterligare lite pengar
till barnen i Kambodja. Och det blev en bra slant, sammantaget 2 500 kr.

Bland saker som skänkts till loppis
fanns denna guldmedalj - som förstås
kommit med av misstag. Men den
generösa givaren beslöt att skänka
den till Ny Familj-Kambodja ändå och
den kunde sedan omsättas till nästan
5 000 kr!

Livlig kommers på
Drottninghög!
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Insamlingsbössor
har vi fått placera hos några av våra stödmedlemmar och
på andra platser. Bössorna har kunnat tömmas på totalt
8 696 kr.
En av våra medlemmar är med i en bokcirkel där deltagarna lägger en slant i vår bössa i stället för att ta med
en värdinnegåva när de träffas, och någon har en bössa
stående i hallen där vänner och bekanta då och då lägger
en slant.
Mest pengar i bössan blir det på Ödåkra Uteplantor,
eftersom de låter deltagare i kransbindningskurser lägga
kursavgiften där.
Dessutom har plantskolan inrett en ”läshörna” i växthuset. Där kan man ta sig en kopp kaffe och bläddra i en
bok, och vill man ha boken med sig hem köper man den
för en billig peng - som går i vår bössa den också.
Bara från Ödåkra kom 5 123 kr!
I flera av bössorna har det i år hamnat en del sedlar som
blev ogiltiga under året. Dem sparar vi och försöker på
olika sätt få in fler ogiltiga sedlar för att senare skicka in
dem till Riksbanken och få dem utbytta.
Populär blomma
Pelargoner har givit ett litet bidrag även i år. Det är en
medlem som sålt sticklingar från sin samling av ovanliga
pelargonsorter och sålt i olika sammanhang till förmån för
Ny Familj-Kambodja. Det bör också nämnas att Gluggstorps Handelsträdgård har givit ovärderlig hjälp med
såväl råd och dåd omkring odling som med att skänka
plantor.
Sammantaget har detta intresse för en gammal krukväxtsort givit knappt 9 000 kronor till Ny Familj-Kambodja.

Generösa kvinnor i Inner Wheel
I början av året inbjöds vi att hålla ett föredrag för Inner
Wheel när de hade en sammankomst i Helsingborg. Efter
föredraget gjorde man dels en insamling till förmån för
vårt ändamål och dels kunde vi sälja sidensjalar och annat från Kambodja. Över 7 000 kronor blev det totalt!
Till Inner Wheel i Höganäs fick vi dessutom komma under
hösten och intresset för vår förening var stort och generositeten inte mindre än vid det tidigare tillfället. Dessutom fick föreningen hjälp av en av dessa damer - tillika
medlem i Ny Familj-Kambodja med ytterligare försäljning,
så att höstens aktivitet sammantaget inbringade nästan
10 000 kr.
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Konkreta insatser
Den viktigaste - och roligaste - uppgiften för styrelsen är att besluta vad vi ska finansiera med
de pengar vi samlar in. Eftersom det kostar pengar att skicka pengar, och vi är världens förmodligen snålaste förening, väntar vi med att skicka pengar tills vi tycker att vi har en bra slant
att bidra med.
Vi börjar med att be ekonomen på huvudkontoret i Phnom Penh att skicka oss en aktuell ”List
of Needs”. Det är en lista på behov och önskemål som man inte på annat sätt har kunnat finansiera. Varje punkt på listan har varit föremål för offertförfrågning och är prissatt i både US dollar
och euro. När vi träffas i styrelsen väljer vi från listan de punkter vi tycker att våra pengar ska
gå till. Vanligtvis får vi sedan bilder på de inköp som har gjorts. På dessa sidor visas ett axplock
av vad vi under 2017 har åstadkommit. Det är, som framgår, både stort och smått.
I maj gjorde vi den första utbetalningen för året, och på
dessa sidor bjuder vi på ett urval av bilder som visar vad
som har köpts in för de pengarna.
Den för året sista gången vi skickade pengar till Krousar
Thmey var i december. Då kunde vi finansiera vidstående
punkter på List of Needs med 47 921 kronor. Det kändes särskilt viktigt att kunna bidra denna gång, eftersom
Krousar Thmey hade akut brist på pengar vid tillfället och
några medlemmar gjorde en extra donation av det skälet.

Pengarna räckte till:
· Renovering av pojkarnas rum på boendet för gatubarn
i Siem Reap
· Reparation av toaletterna på skolan i Siem Reap
· Reparera cementgången vid entrén till familjehemmet i Battambang
· Nytt balkongräcke på gatubarnscentrat i Takmao
· Vitkalka väggarna på skolan i Kampong Cham
· 20 st jackor till barnen på gatubarnscentrat i Poipet
· Skolbänkar för hörselskadade elever i skolan i
Battambang
· 30 madrasser, 40 myggnät och 50 kuddar till skolan i 		
Kampong Cham
· Målarfärg till gatubarnscentret i Poipet

Glada barn med nya cyklar som gör det möjligt för dem att komma till skolan
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Nya madrasser till skyddat boende i Takmao har
levererats...

... och barnen skickar en hälsning med tack till
alla donatorer.

Bord och bänkar till förskoleklass med hörselskadade elever.
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Ny Familj Kambodja
c/o N Lindblad
Orkestergatan 4
252 71 Råå
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nyfamilj.kambodja@gmail.com		
Bg 490-2300
042-261776				
Danske Bank 1208 01 46181
0705-734581				Org nr 802451-6182
www.nyfamilj.se			

