
50 öre 

Verksamhetsberättelse 2011 

Styrelse 
Mikaela Ericsson, ordförande, firmatecknare 
Elvira Thomasson, firmatecknare, ekonomiansvarig 
Sussie Von, information  
Robin Linder, ansvarig för hemsidan 
Jenny Cedercrantz 
Hanna Nyman 

Valberedning 
Anna Gunterberg, sammankallande 
Rita Berggren 
Viola Thomasson 

Revisor  
Sebastian Ferrer, revisor 
Anna Svedberg, revisor suppleant 

Möten 
• Årsmötet hölls 2011-03-12 
• Extra årmöte hölls 2011-04-12 
• 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 2011 till 13 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. 
• Elvira Thomasson har skött bokföringen samt bokslut.  
• Mikaela Ericsson, Elvira Thomasson, Anna Gunterberg samt Sussie Von har 

tillsammans 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.  

• Mikaela Ericsson har köpt in en bössa till föreningen samt ställt ut denna vid 
studentaktiviteter för insamling av pengar.  

• Under juluppehållet ansvarade Jenny Cedercrantz för insamlingsbössan.  



 

Hemsidan 50ore.se 
• Som webbhotell anlitas fortfarande företaget One.com  
• Kostnaden för detta abonnemang, under 2011 blev 298,75 sek.   
• Mikaela Ericsson och Robin Linder har lagt upp information på hemsidan.  
• Robin Linder är ansvarig för hemsidan.  
• Anna Gunterberg har bidragit med texter till hemsidan, främst med nyheter från 

barnhemmet som publicerats under fliken ”Nyheter”  

Informationsinsatser 
• Föreningen har skapat en page på communityn facebook. Gruppen har för tillfället 

71 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.  

• 50 öre nämns i lokaltv på: 
http://www.corren.se/ostergotland/linkoping/?articleId=5868939&date&menuids 

• Reseberättelse som Anna Gunterberg skrivit från sin resa till Indien har skickats ut 
till medlemmarna av Sussie Von. 

• Sussie Von har skickat ut kallelse till årsmötet på pagen på facebook.  

Övrigt 
• Mikaela Ericsson har bett Jonatan Gunnarsson att designa ett tygmärke för 

föreningen.  
• Hanna Nyman har kontaktat sin lokaltidnig för eventuell artikel, de var dock inte 

intresserade då verksamheten är belagd i Linköping. Hon har även pratat med 
föreningen UF Linköping angående en föreläsning om 50 öre men detta bröt mot 
deras policy om att inte göra reklam för en enskild organisation.  

• Styrelsen har frågat olika lokala butiker om de får ställa bössan hos dem.  
• Jenny Cedercrantz har skött kontakten med Julia Petersson som gjort 50 öres nya 

logga.  
• Robin Linder har startat en dropbox, samt registrerat personliga e-postadresser i 

domänen 50ore.se som förenklar kommunikation inom styrelsen.  
 
 
 
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 2011 till barnen i Palakol, Indien.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Tillägg från årsmöte 2012-02-19  
1. Elvira Thomasson har gjort föreningens deklaration.  
2. Anna Gunterberg har under året haft möte med Save the Lost i Indien.  
3. Jenny Cedercrantz samlade in 800 kr i den införskaffade bössan.  


