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Möten




Årsmötet hölls i år senare än vanligt, detta på grund av geografisk spridning
hos styrelsen. Årsmötet hölls 2015-03-22 och enligt stadgarna ska årsmötet
hållas innan den sista februari.
Styrelsen har under året haft kontinuerliga möten varje månad för att diskutera
föreningens arbete och framtid. Styrelsemötena har blivit enklare att genomföra
då alla i styrelsen nu bor närmre varandra geografiskt.

Medlemmar och bidragsgivare





Antal medlemmar uppgick per 2015-12-31 till 15 medlemmar, vilket är en
dubblering från 2014. Samtliga finns registrerande i medlemsregistret med
kontaktuppgifter.
Antal privata bidragsgivare uppgick under 2015 till ett 50-tal, vilket även detta
är en ökning från föregående år.
IBM:are hjälper barn i världen har under året stött 50 öre med 10 000 kronor.

Ekonomi och bank




Elvira Lindsten har ansvarat för föreningens ekonomi, vilket innefattar löpande
betalningar, bokföring, bokslut och årsredovisning.
Under 2015 bytte föreningen system till Kapitas, ett gratis redovisningssystem
online.
Föreningen 50 öre har under året börjat skicka pengar genom Svea Ekonomi,
fortfarande med Western Union, men den stora skillnaden är att det är betydligt
lägre avgift när man använder Svea som ombud. Detta har medfört att
föreningens kostnader för att skicka bidragen till barnhemmet har minskat
kraftigt.
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Vi har i år glädjande nog slagit insamlingsrekord, 77 636 kr, vilket är en ökning
från 51 737 kr 2014! Ökningen avser framförallt ett bidrag på 10 000 kr från
föreningen "IBM:are hjälper barnen i världen" samt ökad insamling i samband
med kampanjen för att stödja Help the helpless att köpa marken till
barnhemmet och på så sätt långsiktigt säkra barnhemmets framtid. Bidraget
från IBM:are hjälper barn i världen är speciellt öronmärkt för utgifter kopplade
till barnens skolgång, och kommer att användas av Help the helplesss under
2016.

Hemsida 50ore.se


Årets projekt har varit att göra en ny hemsida för 50 öre. Mikaela Ericsson har
genomfört det med stöd från övriga styrelsemedlemmar. Resultatet har blivit
en snyggare och mer användarvänlig sida, som styrelsen arbetar vidare med.

Insamlingsevent och information









Den stora insamlingskampanjen under 2015 har varit i syfte att bidra till de sista
avbetalningarna för marken till barnhemmet. Den sista avbetalningen gjorde
Help the Helpless i juni. Marken tillhör nu således barnhemmet. Förutom detta
fantastiska resultat fick 50 öre fler givare och ökade sin insamling mer än
någonsin tidigare. Samtidigt ökade intresset för 50 öre, vilket bland annat har
märkts av att fler gillar 50 öres Facebook sida.
50 öre har även använt sin facebooksida för att informera om vad som händer
på barnhemmet.
Anna Gunterberg ordnade i samband med insamlingskampanjen en
sommarfika för att tacka bidragsgivarna.
Efter en inbjudan från IBM:are hjälper barn i världen presenterade 50 öre sin
och Help the helpless verksamhet på ett styrelsemöte, samt skickade in en
ansökan, som beviljades.
Anna Svedberg har ansvarat för 50 öres Twitterkonto och har hållit det aktivt.
Ett samarbete har inletts med bidragsgivaren Kristin Larsson, som har designat
en ABC-poster. Under december 2015 har 50 öre marknadsfört denna och för
varje såld ABC-poster har hon valt att skänka 50 kr till 50 öre. Detta resulterade
i 12 sålda posters och 600 kr till 50 öre, samt fler som följer 50 öres
facebooksida.

Nya satsningar


Julie Aronsson har valts in i styrelsen och hon kommer ansvara för att få in
spons till föreningen.

Vi vill ta tillfället i akt och tacka alla medlemmar och givare för ert stöd till 50 öre
och därmed barnhemmet i Palakollu för vårt bästa insamlingsår någonsin! Utan
er alla hade det inte varit möjligt. Vi vill även lyfta fram och tacka:




Joyce Wong som tipsade ”IBM:are hjälper barn i världen” om 50 öre, och
IBM:arna som slutligen valde att ge ett mycket värdefullt bidrag till barnens
skolutgifter.
Kristin Larsson för ett kreativt sätt att stödja 50 öre med marknadsföring och
bidrag.
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