
50 öre

Verksamhetsberättelse 2012

Styrelse
Elvira Thomasson, ordförande, firmatecknare, ekonomiansvarig
Mikaela Ericsson, firmatecknare
Sussie Von, medlemsansvarig  
Robin Linder, webbansvarig
Erik Lindsten, webbansvarig
Jenny Cedercrantz, marknadsföringsansvarig 

Valberedning
Frederik Van De Walle, sammankallande
Rita Berggren
Viola Thomasson

Revisor 
Sebastian Ferrer, revisor
Anna Svedberg, revisor suppleant

Möten
 Årsmöte hölls 2012-02-19
 Styrelsemöte hölls 2012-02-27
 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 2012 till 10 medlemmar och 

samtliga finns registrerade i medlemsregistret med kontaktuppgifter. 
 Sussie Von har ansvarat för att uppdatera medlemslistan. 

Ekonomi och bank
 Elvira  Thomasson  och  Mikaela  Ericsson  har  hållit  uppsikt  över  föreningens

ekonomi och ansvarat för att  pengar har skickats till  barnhemmet i  Indien via
Western Union. Bidrag som varierat mellan ca: 3000-5000 kr har skickats runt den
25:e varje månad eller varannan månad. 

 Elvira  Thomasson har ansvarat för löpande bokföring samt bokslut.  Elvira har
även ansvarat för föreningens deklaration. 

 Som bank  anlitas  fortfarande  Nordea  och  Elvira  Thomasson  har  ansvarat  för
internetbanken samt föreningens bankkort. 

Hemsidan 50ore.se
 Som webbhotell anlitas fortfarande företaget One.com 
 Erik Lindsten och Robin Linder har varit ansvariga för hemsidan. De har sett till 

att hemsidan är uppdaterad och rett ut diverse tekniska problem. 



 Anna Gunterberg har bidragit med texter till hemsidan, främst med nyheter från 
barnhemmet som publicerats under fliken ”Nyheter” 

Informationsinsatser
 Föreningen har använt communityn facebook för att nå ut till fler potentiella 

medlemmar. Gruppen har för tillfället 171 medlemmar. (Adress: 
http://www.facebook.com/pages/50-Öre/172874106105440) 

 Styrelsen har muntligt informerat bekanta om föreningen och dess syfte. Samt 
uppmanat bekanta att gå med i facebookgruppen samt att bli medlemmar. 

 Julbrev som Anna Gunterberg skrivit från sin resa till Indien har lagts upp på 
hemsidan och på facebook.

 Sussie Von och Anna Gunterberg har skickat julkort till föreningens medlemmar. 
 Mikaela Ericsson, Anna Gunterberg, Jenny Cederzrantz och Sussie Von har 

uppdaterat föreningens facebook sida. 
 Jenny Cedercrantz har skött kontakten med Julia Petersson som gjort 50 öres 

cover foto för 50 öre. 

Övrigt
 Jenny Cedercrantz har ansvarat för föreningens insamlingsbössa. 
 Under 2012 gjordes en adressändring för föreningen av praktiska skäl. 

Föreningens nya postadress är Kävlingevägen 3A, 222 40 Lund. Denna 
adressändring gjordes av firmatecknarna Elvira Thomasson och Mikaela 
Ericsson. De har även informerat berörda om denna adressändring. 

 Mikaela Ericsson och Elvira Thomasson har kommit med förslag för ett nytt 
upplägg för styrelsearbetet. Detta förslag har formulerats och sedan godkänts av 
samtliga i styrelsen. 

 Mikaela Ericsson har uppdaterat e-postlistor så att e-postadresserna på domänen 
50ore.se kommer till rätt personer.

 Mikaela Ericsson har arbetat med föreningens administration. 

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 2012 till barnen i Palakol, Indien. 
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