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Möten
Årsmöte
Årsmöte hölls 2016-02-16. Enligt beslut på årsmötet uppdaterades föreningens
stadgar med följande:








Årsmötet hålls årligen innan 28 februari.
Kallelse till årsmöte ska skall ske senast tre veckor i förväg.
Styrelsens verksamhets- och årsredovisning skall skickas ut senast två veckor i
förväg.
Motion från medlem som skall behandlas på årsmötet skall vara styrelsen
tillhanda senast två veckor innan årsmötet och skickas ut till alla medlemmar
med styrelsens yttrande tillsammans med årsmöteshandlingar, det vill säga
senast två veckor innan årsmötet.
Val av valberedning bestående av två ledamöter, varav en utses till
sammankallande.
Samtliga ställen i stadgarna där det tidigare stått ”förvaltningsberättelse” har
ändrats till ”årsredovisning”.

Styrelsemöten
Utöver årsmöte har styrelsen haft 7 styrelsemöten under året.
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Ekonomi och bank
Föreningen har under 2016 erhållit bidrag om totalt 87 712 kr (77 636 kr) vilket är en
ökning med ca: 13 % jämfört med föregående år. Ökningen är främst kopplad till bidrag
från företag och föreningar. Under året har föreningen erhållit bidrag om 30 000 kr
från företaget Base of Trade Stockholm AB. Vi har även fått förnyat förtroende från
föreningen IBMare hjälper barn i världen och erhållit ett bidrag om 20 000 kr vilka
ska användas för renovering av barnhemmets kök. Vidare har föreningen erhållit
bidrag från PWCs kontor i Kista efter en tavelauktion samt bidrag från ett av Balance
Trainings gym som skänker sin pant.
En stor del av föreningens intäkter består av bidrag från ca 50 privatpersoner, totalt
33 567 kr. Under 2016 har föreningen även skaffat Swish, med telefonnummer 123 232
74 43 för att underlätta för de som önskar skänka pengar. Utöver detta har föreningen
deltagit vid två loppmarknader då våra bidragsgivare har bidragit med saker att sälja
till föreningen.
Under 2016 har 50 öre i sin tur skickat 39 680 kr till barnhemmet. I regel skickar
föreningen bidragen till barnhemmet en gång per månad. Vid utgången av 2016 håller
vi i styrelsen tillsammans med Help the helpless som driver barnhemmet på att se över
hur bidragen från Base of Trade Stockholm AB och IBMare hjälper barn i världen om
20 tkr vardera som erhölls mot slutet av året kan göra bäst nytta för barnhemmet.
Föreningen har under året skaffat Bank ID för att underlätta banktransaktioner.
Viktiga händelser
Fokus på kommunikation
Under sommaren och hösten har fokus legat på att få in rapporter och information från
Help the helpless. 50 öre har haft svårt att få information från föreståndaren på
barnhemmet. Exempelvis skulle Help the helpless skicka bilder på det skolmaterial
som IBMare hjälper barn i världens bidrag gått till. Trots upprepade påminnelser från
50 öre erhölls inga bilder. 50 öre ställde då in månadsbidragen fr.o.m. augusti. Under
1-2 månader hörde Help the helpless inte av sig. I september meddelade de att de
befarade att de måste stänga barnhemmet på grund av oregelbundna bidrag och
svårighet att hitta fler finansiärer. Ett telefonmöte bokades in och föreståndaren
förklarade situationen de befann sig i, med utbrott av dengufeber-epedemi och att de
inte fått foton från den ceremoniella utdelningen av skolmaterial. 50 öre förklarade att
syftet med bilderna inte var att visa ceremonin utan att skapa transparent redovisning
av vad våra bidrag går till för att behålla våra bidragsgivares framtida förtroende. 50
öre klargjorde att Help the helpless måste skicka efterfrågad information för att få
månadsbidrag, eller minimum meddela vid försening. Efter detta telefonmöte
skickade Help the helpless bilder direkt och 50 öre skickade ett större månadsbidrag
omgående. Sedan detta möte har kommunikationen fungerat betydligt bättre.
Diskussioner och fokus på kommunikation har tagit tid som vi egentligen velat lägga
ned på vidareutveckling av 50 öres hemsida och att leta efter fler stödföreningar och
företagssponsorer.
Resor till Indien och barnhemmet
I april reste Anna Gunterberg till barnhemmet med särskilt fokus att följa upp IBMare
hjälper barn i världen och Base of Trade Stockholm ABs gåvor. I skrivande stund
(2016-12-31) är Anna på besök i Indien igen. Denna gång ligger fokus på barnhemmets
framtid. Det största fokusområdet är hur vi kan säkra att barnhemmet inte tvingas
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lägga ner sin verksamhet och vad som händer om vi inte lyckas med detta. Vi vill
minska driftkostnaderna genom att försöka få stopp på brandsläckningen så att
barnhemmet ska klara sig bättre på egen hand. Vi vill se till att det dagliga flyter på så
att vi kan fokusera på att bidrag går direkt till barnen i form av mat, kläder och
skolmaterial istället för indirekt via renoveringar och akuta kostnader kring byggnaden.
Vi är därför måna om att de renoveringar och investeringar som görs är av god kvalitet.
Vi hoppas att Anna kommer hem med bilder och berättelser från barnen samt idéer
kring var våra pengar gör mest nytta.
Marknadsföring och informationsspridning
Social media och hemsida
Föreningen har använt främst sociala medier som informationskanaler och för att få
fler potentiella bidragsgivare. Informationen har kretsat kring att upplysa om aktuella
händelser i barnhemmet och om kampanjer föreningen anordnat. I skrivande stund
har 50 öre 289 följare på Facebook, 40 Twitter följare och 71 följare på Instagram.
Hemsida 50ore.se har uppdaterats kontinuerligt under året och är nu även anpassad
för mobiler.
Nyhetsbrev
Under året har föreningen även skickat ut 3 nyhetsbrev till föreningens bidragare.
Breven har även lagts ut på föreningens Facebooksida. Utöver dessa brev har
föreningen skickat uppdateringar till våra störres sponsorer för att informera om hur
deras bidrag använts.
Kampanjer
Under december har föreningen tagit fram ett gåvobrev som kan skickas till
medlemmar efter insättning och ges bort som gåva.
Vi gör skillnad
Tack vare våra bidragares gåvor har barnen på barnhemmet fått en möjlighet att vara
barn. Gåvorna vi fått från privata bidragsgivare har framförallt hjälpt Help the helpless
med den dagliga driften av barnhemmet. Dessa bidrag har gått till mat, medicin,
hygienartiklar och el mm. Bidrag från en 30 års-fest där födelsedagsbarnen önskade
sig pengar till 50 öre räckte för en välbehövlig renovering och putsning av väggarna i
barnens rum.
Tack vare bidrag från våra större sponsorer har vi även kunnat hjälpa barnhemmet
med större kostnader. I slutet av 2015 fick föreningen en gåva från IBMare hjälper barn
i världen som öronmärktes till skolmaterial. Detta bidrag resulterade i att alla barn fick
skolböcker, uniformer och tillhörande skor i år.
Under våren stod barnhemmet utan rinnande vatten då vattentanken gått sönder.
Vattentanken och vattenrören kunde tack vare Base of Trade Stockholm ABs bidrag
repareras och barnhemmet fick tillgång till rinnande vatten igen efter ”bara” tre dagar.
Base of Trades Stockholm ABs bidrag har även täckt kostnader för reparationer av
läckande tak och byte av dörrar till barnens rum.
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Barnhemmet har även en vattenbrunn där de får vatten som de använder för att sköta
sin hygien. Även detta vattensystem havererade under året vilket resulterade i att det
rena vattnet blandades med smutsigt vatten. Barnen fick utslag och hade svårt att hålla
sig rena. Tack vare ert stöd kunde vi snabbt hjälpa till med detta och brunnen är nu
fullt fungerande.
Vi vill ta tillfället i akt och tacka alla medlemmar och givare som har gett
ert stöd till 50 öre och därmed barnhemmet i Palakollu.

