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Föreningen 50 öre 
 

Verksamhetsberättelse 2020 
 

 

Styrelse 

 Anna Svedberg, ordförande 

 Elvira Lindstén, ekonomiansvarig, firmatecknare 

 Mikaela Ericsson, webb och marknadsföring 

 Erik Lindstén, webb  

 Jenny Cedercrantz, medlemsansvarig 

 Anna Gunterberg, kontaktperson BIC-CDS 

 Julie Aronsson, sponsoransvarig 

 

Valberedning 

 Ingmari Olsson  

 Erik Larsson, sammankallande 

 

Revisor 

 Margareta Lindström, revisor 

 Gunnel Thomasson, revisor suppleant 

 

Möten 

 Årsmöte hölls 2020-04-23.  

 Styrelsemöten hölls 2020-02-10, 2020-05-06, 2020-06-15, 2020-07, 2020-
08-20, 2020-11-22. 

 

Ekonomi och bank 

Föreningen tog under 2020 emot 30 363 kr i bidrag från cirka 25-30 bidragsgivare. 
50 öre skickade två stycken bidrag om totalt 26 447 kr till föreningen BIC-CDS i 
Zimbabwe under 2020.  

Viktiga händelser 

I slutet av verksamhetsåret 2019 utvärderade 50 öres styrelse samarbetet med BIC-
CDS i Zimbabwe. Samarbetet har fungerat väldigt bra. BIC-CDS har inkommit med 
god redovisning om hur bidraget använts. 50 öres styrelse beslutade därför att 
fortsätta samarbeta med BIC-CDS i Zimbabwe.  

 

Den ursprungliga planen var att bidrag från 50 öre skulle betala barnens skolavgifter, 
material och skoluniformer, som under 2019. Till följd av covid-19 pandemin stängde 
skolorna i Zimbabwe i mars och många familjer fick en oerhört dålig ekonomisk 
situation till följd av restriktionerna. 50 öres styrelse i samråd med BIC-CDS 
beslutade därför att stödet skulle användas till nödhjälp i form av matpaket och 
hygienartiklar till de 21 eleverna och deras familjer. Stödet räknades på fem 
familjemedlemmar. 50 öre genomförde två insamlingskampanjer. BIC-CDS 



Verksamhetsberättelse  2021-03-11 

 

rapporterade inköp och utdelning av munskydd och mat till elever i Bulawayo, 
Mtshabezi-skolan och Kumbula-skolan under tredje och fjärde kvartalet av 2020. 
Bidraget täckte också kostnader för transport och kommunikation.  

 

50 öre har genom sina insamlingskampanjer under året nått ut till ca 10-15 nya 
givare. En av 50 öres supportrar, Susanne Skoglund, designade tre stycken posters, 

som användes i insamlingssyfte för 50 öre. Beställning av en poster för ett bidrag om 
minst 200 kr, eller 175 vid beställning av två eller fler posters. 14 antal understödjare 
bidrog beställde totalt 24 antal posters. Vinsten efter tryck och portokostnader 
uppgick till 4100 kr.  

 

Kommunikationen med BIC-CDS har fungerat bra och 50 öre ämnar fortsätta 
samarbetet under 2021.  

 


