50 öre
Verksamhetsberättelse 2009
Styrelse
Mikaela Ericsson, ordförande, firmatecknare
Elvira Thomasson, firmatecknare, ekonomiansvarig
Joakim Nyström, information och hemsidan
Nils Boberg, ansvarig för hemsidan
Sofia Broberg, informationsansvarig

Valberedning
Anna Gunterberg, sammankallande
Rita Berggren
Kelly Karipidou

Revisor
Sebastian Ferrer

Möten
•
•

Årsmötet hölls 2009-03-26
Styrelsen har under året haft inofficiella möten där vissa av styrelsemedlemmarna träffats
för att diskutera föreningens arbete. Kontak mellan styrelsemedlemmarna har skett via
telefon och e-post.

Medlemmar
•
•

Antal medlemmar för föreningen 50 öre uppgick år 2009 till 15 medlemmar och samtliga
finns registrerade i medlemsregistret med kontaktuppgifter.
Sofia Broberg har ansvarat för att uppdatera medlemslistan.

Ekonomi och bank
•
•
•
•

Elvira Thomasson har hållit uppsikt över föreningens ekonomi och har skött
bokföringen samt bokslut.
Mikaela Ericsson och Elvira Thomasson har tillsammans ansvarat för att skicka
pengar till barnhemmet i Indien via Western Union. Bidrag som varierat mellan ca:
3000-5000 kr har skickats runt den 25:e varje månad.
Mikaela Ericsson har ansökt och fått ett så kallat gold!card hos Western Union för att
underlätta transanktionerna till Indien samt kunna ta del av eventuella förmåner och
rabatter.
När deklarationen skickades in ansökte förening om deklarationsfrihet hos
skatteverket eftersom föreningen inte har några skattepliktiga inkomster eller utgifter.
Ansökan avslogs på grund av att föreningen funnits under för kort tid.

Valberedningen
•

På uppdrag från årsmötet 2009 kontaktade Elvira Thomasson och Mikaela Ericsson
kandidater till valberedningen. Kelly Karipidou och Rita Berggren valdes till
valberedningen.

Hemsidan 50ore.se
•
•
•
•
•
•
•

Som webbhotell anlitas fortfarande företaget One.com
Kostnaden för detta abonnemang, under 2009 blev 298,75 sek.
Som ansvarig för hemsidan har Nils Boberg underhållit 50ore.se.
En ny flik för nyheter har lagts till och sidan har fått mindre finputsningar.
Gästboken har tagits bort.
Anna Gunterberg har bidragit med texter till hemsidan, främst med nyheter från
barnhemmet som publicerats under fliken ”Nyheter”
Sidan saknar dock fortfarande adekvat karta.

Informationsinsatser
•

•
•
•
•

Föreningen har uppdaterat gruppsida på communityn Facebook. Gruppen har för tillfället
202 medlemmar. (Adress:
http://www.facebook.com/group.php?gid=38628208546&ref=search&sid=781325586.22
68865211..1)
Elvira Thomasson har tryckt upp reklamblad som andra styrelsemedlemmar fått att sprida.
Anna Gunterberg tryckte upp gåvokort för 50 öre att sälja till jul.
Joakim Nyström har försökt sprida information om 50 öre samt att agera smakråd för
gåvokorten.
Sofia Broberg har skickat ut information om 50 öre arbete till medlemarna.

Vår samarbetsorganisation Save the Lost framför sina hälsningar och sitt tack till alla i
föreningen som stödjer och tänker på dem.
Styrelsen för 50 öre vill också ta tillfället i akt att tacka alla medlemmar och
bidragsgivare för ert stöd under 2009 till barnen i Palakol, Indien.
Tillägg:
• Sofia Broberg har hållit en insamling på Fresta församling.
• Elvira Thomasson har hållit en insamling.
• Elvira Thomasson och Mikaela Ericsson har gått på bokföringskurs. Denna har skett
ideellt och Elvira har skött bokföringen ideellt.

