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Möten 
• Årsmötet hölls 2010-03-28 
• Styrelsemöte 2010-10-28 
• 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 2010 till 15 medlemmar och 

samtliga finns registrerade i medlemsregistret med kontaktuppgifter.  
• Elvira Thomasson har ansvarat för att uppdatera medlemslistan.  
• Sussie Von ansvarar för att medlemmar ska få information om bland annat möten.  

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 försökt ordna samarbeten med universitetsaktiviteter så 
som sittningar.  

• Insamling av 50 öringar har gjorts av Mikaela Ericsson, Sussie Von och Elvira 
Thomasson.  

 
Hemsidan 50ore.se 
• Som webbhotell anlitas fortfarande företaget One.com  



• Domännamnet 50ore.se har tagits över från tidigare ägaren Nils Boberg.  
• Kostnaden för detta abonnemang, under 2010 blev 298,75 sek.   
• Mattias Hedman har byggt en ny hemsida åt föreningen som ett bidrag.  
• Mikaela Ericsson har lagt upp information och bilder på hemsidan.  
• Robin Linder har lagt upp dokument på hemsidan och är ansvarig för hemsidan.  
• Sussie Von har kontaktat Linda Von angående föreningens logga.  
• 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 244 medlemmar. (Adress: 
http://www.facebook.com/group.php?gid=38628208546)  

• Styrelsen har muntligt informerat bekanta om föreningen och dess syfte.  
• Mikaela Ericsson och Elvira Thomasson har skickat ut tackkort till föreningens 

medlemmar.  
 
 
 
 
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 2010 till barnen i Palakol, Indien.  
 
 
 
 
 


