Verksamhetsberättelse
och årsredovisning 2010

1

Verksamhetsberättelse
Styrelsen för Ny Familj-Kambodja (802451-6182)
lämnar härmed redovisning för verksamhetsåret 2010.

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.
Styrelsen
Styrelsen har fem ledamöter enligt nedan.
Ninna Lindblad		
ordförande
Christel Stehn		
sekreterare
Karin Sterte		
kassör
Britta Rundström
ledamot
Lisbeth Råvik		
ledamot
Sedan grundandet har styrelsen hållit 3 protokollförda
styrelsemöten. Därtill har styrelsen fattat protokollförda
beslut via e-post vid 4 tillfällen.
Ingen ersättning utgår till någon av styrelsens ledamöter.
Valberedning
Föreningens första valberedning ska väljas vid årsmötet
i mars 2011.
Revisorer
Denna föreningens första årsredovisning har reviderats
av Siv Henfalk och Berith Herlestam. Revisorer för nästa
verksamhetsårs redovisning ska väljas vid årsmötet i
mars 2011.
Medlemmar
Föreningen hade den 31 december 2010 113 medlemmar. Medlemsavgiften har varit 100 kr/år.
Viktiga beslut
Viktigast av fattade beslut är utan tvekan att grunda föreningen. Beslutet togs den 15 december 2009 i närvaro
av den nuvarande styrelsens samtliga ledamöter.
Information till medlemmar
Under året har tre nyhetsbrev skickats ut till föreningens
medlemmar. Breven har innehållit information om vad
som har hänt i föreningen och om kommande aktiviteter.
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I slutet av året kunde vi publicera vår hemsida med
adressen nyfamilj.se. Den kommer utan tvekan att underlätta informationsarbetet till medlemmarna.
Information om föreningen
En rad presentationer och föredrag om föreningen har
hållits under året. Vi har bjudits in till fem olika Rotaryklubbar, till Råå-Ramlösa Pensionärsförening, Helsingborgs Damsällskap, Kulturföreningen Hönsnätet med fler.
Något arvode har inte debiterats, men i de flesta fall har
det i stället kommit in bidrag till föreningen.
En trycksak som presenterat föreningen har producerats
och hemsidan som sattes upp i slutet av året vänder sig
till alla intresserade.
Samarbeten
Helsingborgs Rotaryklubb stödjer föreningen på olika
sätt. Klubben har sponsrat ansökningar av medel från
Rotarys U-fond och har vid ett par tillfällen gjort insamlingar till förmån för Ny Familj-Kambodja.
Särskilda donationer
Några medlemmar har valt att, utöver medlemsavgiften,
varje månad ge ett bidrag till föreningen.
En donation av stort immateriellt värde fick föreningen av
Martin Kann, i form av logotyp och en grafisk manual.
Från K & B Hedenblads stiftelse i Stockholm fick föreningen ett tillskott på 5 000 kr i slutet av året.

Viktiga händelser
Takbygge i Battambang
Under våren kom ett angeläget mail från Phnom Penh
med en bön om hjälp. Skolan för döva och blinda barn i
Battambang hade visserligen ett kök, men utomhus och
utan tak. Det är inte ovanligt med utomhuskök i Kambodja, men ett tak är nödvändigt av inte minst sanitära skäl.
Med projektbeskrivning och kalkyl sammansatt av Krousar Thmey i Phnom Penh, ansökte vi om bidrag från Rotarys U-fond som beviljades med 10 000 kr. Helsingborgs
Rotaryklubb matchade insatsen med lika mycket, så att
vi kunde betala för hela projektet.

Glada barn på skolan i Battambang har
skickat oss en foto-hälsning med tack.

Papperspengar
Krousar Thmey är de enda som framställer böcker med
blindskrift i hela Kambodja. Det gör man med hjälp av
en printer som donerats av tillverkaren i Norge. Men det
speciella papper som krävs är dyrt. Under hösten kom
ett nödrop om att man saknade USD 1 528 för att kunna
beställa nästa läsårs behov av papper.
Vi skickade ut en förfrågan, och kunde med hjälp av insatser från våra medlemmar och ett bidrag från Helsingborgs Rotaryklubb skicka de saknade pengarna.

Här printas läroböcker med blindskrift (Braille)
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En resa till Phnom Penh
Under sommaren reste föreningens ordförande, Ninna
Lindblad med man, till Phnom Penh för att för första
gången träffa direktör med personal på Krousar Thmey.
Ninnas berättelse:

Även om vi redan hade stort förtroende för organisationen i
Kambodja, kändes det angeläget att träffa dem, få ställa alla
frågor som dykt upp och få se några av Krousar Thmeys skolor
och gatubarnscentra.
Vi kom hem stärkta i vår uppfattning om Krousar Thmey som
en seriöst arbetande organisation som får ut mesta möjliga av
pengarna till ett absolut minimum av kostnad.
Vi bodde i samma hus som Krousar Thmeys huvudkontor och
hade hela tiden tillgång till såväl organisationens direktör och
de tre europeiska volontärerna som ekonomi- och informationsmedarbetarna. Vi kunde ställa alla frågor vi hade och fick alltid
beredvilliga svar. Det var också tydligt att man i Phnom Penh
uppskattar våra insatser.

Det är direkt olämpligt att ge pengar till tiggande gatubarn - men
vi kunde i alla fall köpa lite frukt.

Vi fick också tillfälle att besöka de två tillfälliga skyddade boenden för gatubarn som finns i Phnom Penh, och dessutom ett
barnhem, ett familjehem och två skolor. Vi var också tillsammans med socialarbetarna ute på storstadens gator och träffade
många utsatta barn som bor på gatorna av olika skäl - ja, till och
med en ”gatufamilj”. Intressant - och väldigt känslomässigt.
Efter en intensiv vecka i 40 graders värme kom vi hem fulla av
entusiasm och inspiration inför det fortsatta arbetet i Ny FamiljKambodja.

Towards an access to new technologies for all
Rubriken är titeln på ett projekt som går ut på att ansluta
alla gatubarnscentra - tillfälliga och permanenta - till
internet.
Tanken som ligger bakom detta är att ge barnen bättre
möjlighet att göra sig gällande på en framtida arbetsmarknad.
Många gatubarn har tagit sig till storstäderna från byar
där moderna kommunikationsmedel är okända. I Kambodja liksom övriga världen är förståelsen för datorer och
internet en första förutsättning för att kunna få ett arbete.
Budgeten för projektet var USD 1 500 och mycket tack
vare våra medlemmar kunde vi finansiera hela projektet.

En del barn betraktade oss med en
god portion skepsis.
Västerländskt ljusa
och storvuxna som
vi var.

Andra små och stora aktiviteter under året
Vi deltog på Trädgårdens dag på Ödåkra Plantskola med
information och förmedling av sjalar och pelargonsticklingar.
I oktober arrangerade vi en välbesökt Mingel- och Informationskväll på Restaurang Nils H.
Vi hade med sidensjalar, fick flera nya medlemmar och
berättade och visade bilder från resan till Phnom Penh.
I december deltog vi på julmarknaden arrangerad av
Larsvikens Gårdsbutik. Vi sålde lotter och spred information i både tal och skrift.
Riktigt roligt var det att kunna förse så många med så
vackra julblommor - amaryllis, julstjärnor och julrosor.
Tack vare en av våra medlemmar fick vi på ett mycket
förmånligt sätt förmedla dessa vackra blommor till våra
medlemmar. En aktivitet som gav ett bra tillskott till föreningen.
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Resultaträkning
Belopp i kr
Verksamhetens intäkter
Medlemsavgifter
Insamlade medel
Diverse intäkter

Not

2010

1
2
3

11 300
98 879
50 830

		

161 009

Ändamålskostnader
Bidrag till Krousar Thmey
4
Administration
5
Övriga kostnader
6
		

132 262
2 412
13 771
148 445

ÅRETS RESULTAT		

12 564

Balansräkning
Belopp i kr

31 dec 2010

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Bank och kassa		

12 564

Summa omsättningstillgångar		

12 564

SUMMA TILLGÅNGAR		

12 564

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget Kapital
Årets resultat		

12 564

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

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

Pengarna har använts till:
•
•

Not 1. Medlemsavgifter
Medlemsavgiften har varit 100 kr per år och föreningen
hade vid årets slut 113 medlemmar.
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.
I summan märks ett särskilt bidrag från Rotarys U-fond
och Helsingborgs Rotaryklubb som med 20 000 kr
betalade för projektet ”Roof to cover outside part of the
kitchen at the school for blind or deaf in Battambang”.

•
•
•
•
•
•
•
•

Från K&B Hedenblads Stiftelse i Stockholm mottog föreningen 5 000 kr.

•
•
•
•

Not 3. Diverse intäkter
Entréavgift vid arrangemang 7 okt
Lotteri och förmedling av bl a
kambodjanska varor

•

6 900
43 930
50 830

Not 4. Bidrag till Krousar Thmey
Under året har vi skickat pengar vid fem tillfällen till Krousar Thmey. Varje gång har pengarna varit destinerade till
särskilda ändamål. Av våra sända medel tas inga administrationskostnader ut av Krousar Thmey.
Totalt har vi under året bidragit med 132 262 kr.

•
•
•
•

Markarbeten nödvändiga för att undvika översväm-		
ning under regnperioden vid Prum Nimith skolan i
Poipet
Kopieringsmaskin till skolan för döva och blinda barn i
Battambang
Projektet att bygga tak över köket vid skolan för döva 		
och blinda barn i Battambang
Mat för 60 barn under ett år
Ansluta nya klassrumsbyggnaden på Kampong 		
Cham-skolan till det offentliga elnätet
Nytt bilbatteri till bilen som huvudkontoret använder 		
för att bl a ta sig runt till de olika enheterna
Utfyllnad av vägen till familjehus i Battambang
Arbete för att förbättra vägen som gå till Gatubarns-		
centret i Siem Reap
Skoluniformer till Prum Nimith skolan
Fem omgångar material för att underlätta undervis-		
ning av döva barn i fysik och biologi
Skrivare till skyddat boende i Sisophon
Mat till 20 barn under ett år
Skolmateriel för 20 barn under ett år
Arbete med att lyfta upp septitanken och därefter an-		
sluta till det kommunala avloppsledningsnätet på sko-		
lan i Siem Reap
Anslutning av Krousar Thmeys boenden för gatubarn 		
till internet
Datorbord till familjehem 1 i Battambang
Datorbord till familjehem 2 i Battambang
2 säkerhetsskåp för förvaring av barnens datorarbeten
Mat för 10 barn under ett år

Not 5. Administration
Portokostnad
Bankavgifter (utlandsbetalningar)
Hemsida

360
1 202
850
2 412

Ett tiotal medlemmar har inte tillgång till e-post och får
därför våra meddelanden via ”vanlig” post.
I kostnad för hemsidan ingår engångskostnad för att
registrera domännamnet nyfamilj.se
Not 6. Övriga kostnader
Kostnad för arrangemanget 7/10
Lotterikostnad och varor för
förmedling
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3 300
10 471
13 771

Ny Familj-Kambodja bidrar till att fler barn får tillgång till utbildning.

Verksamhetsberättelsens och
årsredovisningens undertecknande

________________________________________
Ninna Lindblad
Ordförande

________________________________________
Christel Stehn
Sekreterare

________________________________________
Karin Sterte
Kassör

________________________________________
Britta Rundström
Styrelseledamot

________________________________________
Lisbeth Råvik
Styrelseledamot

Från vänster: Karin Sterte, Lisbeth Råvik, Christel Stehn, Britta Rundström och Ninna Lindblad
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Foto:
Omslaget samt sid 2 och 6: Krousar Thmey
Sid 3 och 4: Krousar Thmey och Ninna Lindblad
Sid 7: Hans Rundström
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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

