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Möten 
• Årsmöte	  hölls	  2013-‐02-‐24	  
• Styrelsemöte	  hölls	  2013-‐07-‐14	  
• Styrelsen	  och	  föreningens	  aktiva	  medlemmar	  har	  ungefär	  varannan	  vecka	  

gett	  varandra	  en	  uppdatering	  om	  hur	  det	  går	  med	  arbetet	  kring	  50	  öre.	  	  	  
• Styrelsen	  har	  under	  året	  haft	  inofficiella	  möten	  där	  vissa	  av	  

styrelsemedlemmarna	  träffats	  för	  att	  diskutera	  föreningens	  arbete.	  Kontak	  
mellan	  styrelsemedlemmarna	  har	  skett	  via	  Skype,	  telefon,	  e-‐post	  och	  
Facebook.	  	  

Medlemmar 
• Antal	  medlemmar	  för	  föreningen	  50	  öre	  uppgick	  år	  2013	  till	  10	  medlemmar	  

och	  samtliga	  finns	  registrerade	  i	  medlemsregistret	  med	  kontaktuppgifter.	  	  
• Jenny	  Cedercrantz	  har	  under	  året	  varit	  medlemsansvarig	  och	  ansvarat	  för	  att	  

uppdatera	  medlemslistan.	  	  

Ekonomi och bank 
• Elvira	   Thomasson	   har	   ansvarat	   för	   föreningens	   ekonomi	   vilket	   innefattar	  

utbetalningar,	  löpande	  bokföring,	  bokslut	  och	  årsredovisning.	  Hon	  har	  vidare	  
ansvarat	   för	   ett	   av	   föreningens	   internetbank	   och	   bankkort	   och	   har	  
tillsammans	   med	   Erik	   Lindstén	   ansvarat	   för	   att	   skicka	   bidrag	   till	  
barnhemmet.	  Detta	  har	  gjorts	  via	  Western	  Union	  ungefär	  en	  gång	  i	  månaden.	  	  

• Elvira	  Thomasson	  har	  även	   tillsammans	  med	  Mikaela	  Ericsson	  ansvarat	   för	  
föreningens	  deklaration	  och	  kontakt	  med	  Skatteverket.	  	  

• Som	  bank	  anlitas	  fortfarande	  Nordea.	  Då	  Nordea	  under	  förra	  året	  beslutat	  att	  
höja	  priset	  för	  det	  företagskonto	  50	  Öre	  har	  hos	  dem	  har	  Elvira	  Thomasson	  
undersökt	  vilka	  alternativ	  som	  finns.	  



• Föreningen	  har	  fått	  in	  65	  552	  kr	  i	  bidrag.	  	  
• Föreningen	  har	  skickat	  61	  152	  kr	  till	  barnhemmet.	  

Hemsidan 50ore.se 
• Som	  webbhotell	  anlitas	  fortfarande	  företaget	  One.com.	  	  
• Erik	  Lindsten	  har	  varit	  ansvarig	  för	  att	  ladda	  upp	  nytt	  material	  på	  hemsidan,	  

såsom	  verksamhetsberättelse	  samt	  annat	  material	  av	  intresse	  för	  
medlemmar	  och	  besökare	  av	  sidan.	  	  

• 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	  235	  ”likes”.	  (Adress:	  
https://www.facebook.com/pages/50-‐%C3%96re/172874106105440)	  	  

• Mikaela	  Ericsson,	  Anna	  Gunterberg,	  Jenny	  Cederzrantz	  och	  Anna	  Svedberg	  
har	  uppdaterat	  föreningens	  facebook	  sida.	  	  

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

• Jenny	  Cedercrantz	  har	  skrivit	  nyhetsbrev	  och	  skickat	  ut	  dessa	  till	  
medlemmarna.	  

• Mikaela	  Ericsson	  har	  registrerat	  konton	  för	  föreningen	  på	  Twitter,	  Youtube	  
och	  Instagram.	  

• Ett	  elektroniskt	  julkort	  har	  skickats	  ut	  till	  alla	  som	  bidragit	  till	  föreningen	  
under	  året.	  	  

• Mikaela	  Ericsson	  tog	  kontakt	  med	  Industriell	  ekonomi	  sektionens	  
sektionstidning	  I-‐pikuré	  som	  skrev	  en	  artikel	  om	  50	  öre.	  Hon	  har	  även	  tagit	  
kontakt	  med	  Good	  News	  Magazine	  men	  de	  ville	  tyvärr	  inte	  skriva	  en	  artikel	  
om	  föreningen.	  	  

• Kampanjer	  inför	  Alla	  hjärtans	  dag,	  påsk,	  vårruset	  och	  skolstart	  har	  hållits.	  
Mikaela	  Ericsson	  har	  gjort	  det	  grafiska	  för	  dessa.	  	  

• Anna Svedberg har ansvarat för 50 öres twitterflöde.  
• Mikaela Ericsson och Jenny Cedercrantz filmade och klippte en julkalender som 

lades upp i december på föreningens youtube kanal. 

Event 
• Anna	  Gunterberg	  har	  anordnat	  ett	  Indienkalas.	  
• Mikaela	  Ericsson	  och	  Jenny	  Cedercrantz	  har	  anordnat	  ett	  5-‐års	  kalas	  i	  

Linköping	  för	  föreningen	  och	  samlade	  in	  drygt	  1000	  kr.	  

Övrigt 
• Anna Gunterberg besökte barnhemmet i Indien. Vi fick veta att barnhemmet 

skulle bli tvungna att köpa marken det står på för att kunna fortsätta sin 
verksamhet på samma plats. 50 öre beslutade att hjälpa dem med detta.  

• En medlem önskade bidrag till 50 öre som födelsedagspresent och föreningen 
fick in ca 1400 kr. 

• Jenny Cedercrantz har ansvarat för föreningens insamlingsbössa.  



• Under året har föreningen ändrat adress till Bygdevägen 5, 191 48 Sollentuna. 
Elvira Thomasson har sett till att informera skatteverket samt banken (Nordea) 
om detta.  

• Mikaela Ericsson har arbetat med föreningens administration.  
• Anna Svedberg har undersökt möjligheten till samarbete med WFP vilket 

fortfarande är pågående. 
• Robin Linder avgick av personliga skäl. 
	  
	  
	  
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	  2013	  till	  barnen	  i	  Palakol,	  Indien.	  	  
	  
	  


