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Tack för att du hjälper mig till ett värdigt vuxenliv
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Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Ny Familj-Kambodja (802451-6182)
lämnar härmed redovisning för verksamhetsåret 2011.

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.
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.
Styrelsen har under 2011 haft fem ledamöter :
Ninna Lindblad		
ordförande
Christel Stehn		
sekreterare
Karin Sterte		
kassör
Britta Rundström
ledamot
Lisbeth Råvik		
ledamot
Under året har styrelsen hållit 4 protokollförda styrelsemöten. Därtill har styrelsen fattat protokollförda beslut via
e-post vid 2 tillfällen.
Ingen ersättning utgår till någon av styrelsens ledamöter.
Valberedning
Mait Ewerman och Barbro Nilsson har utgjort föreningens
valberedning.
Revisorer
Föreningens revisorer för år 2011 är Lotta Friberg och
Marianne Olsson. Suppleant är Sten Leijonhuvud.
Medlemmar
Föreningen hade den 31 december 2011 162 medlemmar. (113 medlemmar 2010) Medlemsavgiften har varit
150 kr för 12 månader med rullande medlemskap.
Föreningen har också ett stödmedlemskap för organisationer och företag.
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Information till medlemmar
Under året har fem nyhetsbrev skickats ut till föreningens
medlemmar. Breven har innehållit information om vad
som har hänt i föreningen, vad insamlade pengar har
använts till och om kommande aktiviteter.
Information om föreningen och andra aktiviteter
En rad presentationer och föredrag om föreningen
har hållits under året. Rotaryklubbarna i ÄngelholmLuntertun, Bjuv och Åstorp har fått presentationer om
föreningen liksom Helsingborgs Hantverkare- och kvinnoförening, onsdagsgruppen i Svensgårds församlingshem
samt besökare på Rydebäcks träffpunkt. Vi har också fått
tillfälle att tala vid Rotarys distriktskonferens i maj.
Då en av våra medlemmar arrangerade en eftermiddag
med Kambodjatema för en grupp vänner var vi också
med.
Med information och andra aktiviteter har vi deltagit vid
• Ödåkra plantskolas jubileum
• Morsdags-arrangemang i Annetorps gårdsbutik.
• Trädgårdsföreningens bakluckeloppis
• Julmarknad hos pensionärsförening i Laröd
• Helsingborgs trädgårdsförenings julmarknad
I oktober var vi några stycken som stod för garderobstjänsterna på restaurang Parapeten när HIF firade sitt
SM-guld och i september ställde vi till med ”Kaffekalas”
hemma hos ordförande.
Liksom föregående år fick vi möjlighet att förse alla medlemmar med vackra amaryllis och julrosor till riktigt bra
priser.
Allt sammantaget har givit fler medlemmar och bra tillskott till arbetet för utsatta barn i Kambodja.

Företagsvänner
ColourCenter bidrar till föreningen genom att utan eller till
liten kostnad printa vårt informationsmaterial.
Kullahusen fastigheter beslöt att i stället för att skicka
julklappar och julkort till kunder, skänka drygt 10 000 kr till
föreningen för att gå till särskilt ändamål.
Larsvikens Gårdsbutik ger ett särskilt bidrag på 1 500 kr
årligen till föreningen och bjuder dessutom in oss att delta
på julmarknad i butiken.
Nils H restaurang och catering upplåter utan kostnad
lokal till föreningens aktiviteter vid behov. I samband med
det erbjuds vi rabatter på måltider som serveras. Dessutom skänker Nils H. 10% av kvittobeloppet till föreningen
när medlemmar beställer catering.

Familjehem 2 i Battambang. Här har Ny Familj Kambodja
bidragit till barnens försörjning under ett år.

Helsingborgs Rotaryklubb stödjer föreningen på olika
sätt. Klubben har bland annat sponsrat ansökning av
medel från Rotaryfonden och har blivit stödmedlem.
Trampolin (Main Shoes AB) skänker 1 500 kr till föreningen och visar på det sättet sitt stöd.
Ödåkra Uteplantor ger oss möjlighet att delta vid plantskolans olika arrangemang. När medlemmar köper
fleråriga plantor skänker företaget 10% av kvittobeloppet
till föreningen.
Samtliga ovanstående företag är omnämnda på föreningens hemsida och har via sina logotyper länkar till sina
egna respektive hemsidor. Därtill inkluderas information
från företagen i våra medlemsbrev när så önskas.
Särskilda donationer
Några medlemmar har valt att, utöver medlemsavgiften,
varje månad ge ett bidrag till föreningen.
Andra har vid födelsedagar, barndop och annat valt att ge
ett medlemskap eller donation till föreningen som gåva.
I år, liksom 2010 fick föreningen ett tillskott på 5 000 kr
från K & B Hedenblads stiftelse i Stockholm.
Från Helsingborgs Hantverkare- och kvinnoförening fick
föreningen ett särskilt stöd på 1 000 kr.

I Kambodja måste man ha uniform för att få gå i skolan.
Det är barnen på de skyddade boendena för gatubarn
som behöver uniformer. På Krousar Thmeys egna skolor
för döva och blinda barn ställs inte det kravet. Föreningen
har betalat skoluniformer för 10 barn.

Gatubarnscentret i Poipet fick två grisar. De rara djuren
ska bidra till matförsörjningen.
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Särskilda projekt
Improvement of sanitary conditions in street children
centres and special schools
Det är alltid svårt för Krousar Thmey att få bidrag till att
förbättra de sanitära förhållandena på gatubarnscentra
och skolor. För oss känns det tvärtom särskilt angeläget - det handlar ju ytterst om barnens hälsa. Därför är
det särskilt roligt att vi under året kunde finansiera detta
projekt som innebar finansiering av:
·
Tvättställ utanför matsalar och i toalettrum på två
skyddade boenden för gatubarn, fem familjehem och
två skolor för döva och blinda barn
·
10 toalettdörrar på skolan Kampong Cham
·
Innertak och avgränsning av köket från det övriga
huset på skolan i Siem Reap
·
Anslutning av avloppet till det offentliga systemet
samt ett utomhusbadrum vid familjehemmet
Battambang 2.
Till projektets finansiering bidrog Rotary Foundation och
Helsingborgs Rotaryklubb med tillsammans 14 000 kr.
Resterande, ca 4 000 kr kunde föreningen själv bidra
med.

Projektet hade också till syfte att lära barnen vikten av en
god personlig hygien.

Renovering av Tuk Thlaa House
Krousar Thmey tar ett stort ansvar för att varje barn
lotsas in i vuxenlivet på ett bra sätt. Till exempel hjälper
man till med skolavgifter för högre studier och bostad åt
studenter som har lämnat ett skyddat boende för gatubarn för att gå vidare till yrkesutbildning eller universitetsstudier. En sådan bostad fanns i form av Tuk Thlaa
House, men som dessvärre var i väldigt dåligt skick och
inte anpassat för ett rimligt boende eller studier.
Kullahusen fastigheter har (via Ny Familj-Kambodja) med
drygt 10 000 kronor finansierat renoveringen.

Prevention campaign against child trafficking
Detta är vårt hittills största åtagande i fråga om storleken
på bidraget. Med USD 7 160 (nästan 50 000 kronor)
kunde vi finansiera hela 2012 års kampanj mot barntrafficking (förutom löner, som Krousar Thmey France står
för). Ämnet är angeläget och arbetet mot barntrafficking
är svårt och många gånger farligt. Krousar Thmey har
valt att med hjälp av ungdomar från klasserna dans och
musik turnera bland byarna i utsatta områden. Byborna
bjuds in till föreställningar och efterföljande information
och diskussioner. Lättfattlig tryckt information om vad
som faktiskt händer är man säljer sina barn delas ut.
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Tuk Thlaa House före renovering. Vi följer arbetets gång
under våren.
Eftersom människor på
landsbygden ofta är analfabeter är information via
föreställningar och efterföljande diskussioner ett
effektivt arbetssätt.

Resultaträkning
Belopp i kr

2011

2010

1
2
3

24 800
113 645
13 870

11 300
98 879
50 830

		

152 315

161 009

Ändamålskostnader
Bidrag till Krousar Thmey
4
Administration
5
Övriga kostnader
6
		

128 955
2 053
4 838
135 846

132 262
2 412
13 771
148 445

ÅRETS RESULTAT		

16 469

12 564

Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Insamlade medel
Diverse intäkter

Not

Balansräkning
Belopp i kr

31 dec 2011

31 dec 2010

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Bank och kassa		

29 033

12 564

Summa omsättningstillgångar		
SUMMA TILLGÅNGAR		

29 033
29 033

12 564
12 564

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget Kapital		
Årets resultat		

12 564
16 469

12 564

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

29 033

12 564

Ställda säkerheter		
Ansvarsföbindelser		

inga
inga
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Redovisningsprinciper
Redovisningen följer Årsredovisningslagen, Bokföringsnämndens allmänna råd för ideella föreningar och FRII:s
Styrande riktlinjer för årsredovisning.

Noter
Not 1. Medlemsavgifter
Medlemsavgiften har varit 150 kr för 12 månader och föreningen hade vid årets slut 162 medlemmar. Avgiften för
stödmedlemskap för företag och organisationer har varit
500 kr och föreningen har haft en stödmedlem (Helsingborgs Rotaryklubb)
Not 2. Insamlade medel
Några medlemmar har valt att regelbundet ge en gåva
till föreningen. Föreningen har också tagit emot många
spontana gåvor av såväl medlemmar som andra.
Insamlingsbössor står utplacerade hos bland annat våra
stödjande företag. Dessa har under året inbringat sammanlagt 3 463 kronor
I summan märks ett särskilt bidrag från Rotary foundation
och Helsingborgs Rotaryklubb på 14 000 kronor. Donationen bidrog till att finansiera projektet ”Improvement of
sanitary conditions in street children centres and special
schools.
Från K&B Hedenblads Stiftelse i Stockholm mottog föreningen 5 000 kr och från Helsingborgs Hantverkare- och
kvinnoförening 1 000 kr.
I summan ingår också ett bidrag på 10 400 kronor från
Kullahusen AB för finansiering av renoveringen av Tuk
Thlaa House, som ska användas som bostad för fyra
Krousar Thmey-barn som lämnat barnhemmet för att
börja studera.
Not 3. Diverse intäkter
Avg för måltid i samband m årsmöte
Entréavgift arrangemang den 24/9
Lotteri och förmedling av bl a
kambodjanska varor
Företagsstöd

2 550
840
7 480
3 000
13 870

Not 4. Bidrag till Krousar Thmey
Under året har vi skickat pengar vid fyra tillfällen till Krousar Thmey. Varje gång har pengarna varit destinerade till
särskilda ändamål. Av våra sända medel tas inga administrationskostnader ut av Krousar Thmey. Varje gång har
USD 10 inkluderats för att täcka Krousar Thmeys bankkostnader.
Totalt har vi under året bidragit med 128 955 kr.
Uttryckt i USD är summan 19 284 (2010: USD 18 435).
Pengarna har använts till:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hjälp till driften av familjehus II i Battambang
2 grisar till gatubarnscenter i Poipet
Kanaler för bevattning av risfält under den torra
perioden
Skoluniformer, kläder och skolmaterial till 10 barn
under ett år
Reservdelar till Brailleprinter på Phnom Penh Thmey
(skola för blinda barn)
3 garderober till familjehmmet Battambang I
Extern hårddisk för att säkra förvaring av barnens
datorarbete
Elektroniskt drawing board för att underlätta arbetet i
teckenspråkskommittén
Brandsläckare till flera gatubarnscentra
Ersättning för promotion-material vi har mottagit i maj
och augusti
Årsbehov av skoluniformer för 20 barn
Årsbehov av kläder för 20 barn
Årsbehov av skolmateriel för 20 barn
finansiering av projektet ”Improvement of sanitary
conditions in street children centres and special 		
schools”
Finansiering av 2012 års kampanj mot barntrafficking
Renovering av Tuk Thlaa House
Papper till printer för  Braille-texter

Not 5. Administration
Portokostnad
Bankavgifter (utlandsbetalningar)
Hemsida

Ett tiotal medlemmar har inte tillgång till e-post och får
därför våra meddelanden via ”vanlig” post.
Not 6. Övriga kostnader
Kostnad för årsmöte
Lotterikostnad och varor för
förmedling
Insamlingsbössor

Barnen i Family House Battambang I
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456
803
794
2053

750
2 850
1238
4 838

Verksamhetsberättelsens och
årsredovisningens undertecknande

________________________________________
Ninna Lindblad
Ordförande

________________________________________
Christel Stehn
Sekreterare

________________________________________
Karin Sterte
Kassör

________________________________________
Britta Rundström
Styrelseledamot

________________________________________
Lisbeth Råvik
Styrelseledamot
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Ny Familj Kambodja
c/o N Lindblad
Orkestergatan 4
252 71 Råå

nyfamilj.kambodja@gmail.com
042-261776
0705-734581
www.nyfamilj.se

