
Verksamhetsberättelse 2012

Konstituerande möte hölls den 15 september 2012.
Närvarande: Birgitta Persson

Ida Lemoine
Caroline Leuhusen
Marianne Gripman
Bo Oscarsson
Gunlög Oscarsson-Wall
Elisabeth Johnsdotter
Margareta Halfvarson
Ingrid Ödman

Vid mötet antogs stadgar  och föreningens första styrelse valdes:
Margareta Halfvarson ordf
Elisabeth Johnsdotter sekr
Ingrid Ödman kassör
Birgitta Persson ledamot
Ida Lemoine ledamot

Till revisor valdes Bo Oscarsson
Till valberedning utsågs Marianne Gripman och Gunlög Oscarsson-Wall

Bo åtog sig också att lägga upp och sköta en hemsida samt ett medlemsregister och 
Gunlög åtog sig att ta fram en broschyr och övrigt informationsmaterial om 
föreningen.

Ett par veckor senare erhöll vi organisationsnummer från Skatteverket  (802468-1424) och öppnade 
ett Plusgirokonto/Bankgiro (65 43 48-2/110-3068) med vidhängande Sparkonto.

Den 2 oktober inbjöd vi Föreningen Kisumus styrelse till en träff för att informera om vår nya 
förening  och om vår önskan  om samarbete mellan föreningarna.

Till St Christine Foundations fem ledamöter och till skolstyrelsen skickades ett informationsbrev.

I slutet av oktober reste Ingrid, Marianne och Margareta till Kabondo, Elisabeth anslöt under en 
vecka. Kontakt upprättades med KAROPA Integrated CBO i Othoro, en ganska nybildad 
organisation som vill arbeta för utveckling av bygden.  KAROPA blir en av våra lokala 
samarbetspartners.

Vi besökte  änkegrupperna i Chabera och Othoro, gamla bekanta sedan flera tidigare besök.  
Under ledning av Evans Otonda, f.d. anställd vid projektkontoret, diskuterade sig båda grupperna, 
oberoende av varandra, fram till en lista över de tre mest angelägna utvecklingsprojekten:



– hiv/aids support group
– provision various seeds, e.g. Fruits,  Sunflower, groundnuts, pineapples
– shelter for meetings, office use, marketing of handicraft 

I Kisumu träffade vi Pamela Abila vid Vi Agroforestrys kontor och fick information om deras 
verksamhet med att lära ut principerna för agroforestry till lokala grupper. Tillsammans med Pamela 
besökte vi Miriu CBO.  Där höll man på att bygga upp sin organisation med hjälp av en instruktör 
från Vi Agroforestry (Edith Kagumba). Pamela slutade på Vi Agroforestry strax efter vårt besök. 
Våra kontaktpersoner är nu platschefen Wilson och utbildaren Edith.

Vi besökte också  KYOC (Kisumu Youth Olympic Centre), en organisation som använder fotbollen 
för att samla ungdomar för att också ge dem kunskaper om bl.a. hiv/aids. De kan eventuellt bli en 
framtida samarbetspartner. 

I slutet av 2012 startade vi våra första projekt:
– KAROPA ville genomföra en kampanj för att få fler att registrera sig för röstkort till valet i 

mars 2013. Vi bidrog till kontorskostnader och kostnader för dörrknackning. KAROPAs  
rapport bifogas.  

– KAROPA startade planeringen av en utbildning i smyckestillverkning, bl.a. för att 
sysselsätta eleverna som går ut klass 8 i januari.

– Edith Kagumba (Vi Agroforestry) gjorde en plan med budget för kapacitetsutveckling av 
KAROPA CBO. Utbildningen ska starta i januari 2013.

Föreningen hade vid årsskiftet 23 medlemmar.

Resultatet av verksamheten 2012 och ställningen vid årets utgång framgår av bifogad resultat – 
och balansräkning.

Planering för 2013
– Informationsmöte den 19 januari
– Capacity Building i två etapper. Ca 15 av KAROPAs medlemmar ska få utbildning i 

föreningskunskap av Edith från Vi Agroforestry i Kisumu.
– Utbildning av instruktörer till smyckestillverkningen.
– Fortsatt samarbete med Vi Agroforestry.

Vi lägger stor vikt vid att de projekt vi engagerar oss i ska vara väl förankrade hos befolkningen i 
Kabondo. Deras initiativkraft, arbetsinsats och framtidstro tillsammans med vårt engagemang, våra 
kunskaper och möjligheter att samla in pengar kan sätta igång en utveckling mot de mål vi har satt 
upp i föreningens stadgar.

Styrelsen vill rikta ett varmt tack till alla medlemmar och andra som bidragit med arbete och gåvor.

Los och Stockholm i april 2013

Margareta Halfvarson Elisabeth Johnsdotter

Ingrid Ödman Ida Lemoine

Birgitta Persson


