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Räkna med mänskliga rättigheter 
En av tematexterna i mattekursen på mashi-språket i Sydkivuprovinsen i DR Kongo handlar om en man 

som tillverkat några rep, som han skulle sälja. För att komma till marknaden måste han passera flera av 

militärens avspärrningar. Vid varje avspärrning tvingades han betala för att få passera. När han slutligen 

kommit fram och sålt sina rep hade han inte ens tillräckligt med pengar för att kunna betala vid alla 

avspärrningarna på vägen hem. Matteövningen i denna text handlar om att addera hur mycket han 

tvingades betala, och att subtrahera det från vad han fick för sina rep.  

Detta är ett exempel direkt ur deltagarnas vardag. Rättslöshet, straffrihet och rent röveri från 

myndighetspersoner är vanligt förekommande. Det är svårt för människor som ständigt utsätts för detta 

att förstå att ”man inte får göra så”, att det finns något som heter medborgerliga och mänskliga 

rättigheter. Genom samtalen runt tematexterna hoppas vi att de ska börja inse att de har rättigheter, 

och att de ska våga utkräva dem. Vi ser glädjande exempel på detta både i Kongo och i Uganda: 

 I en by i Kongo fanns det inte mindre än sex avspärrningar mellan byn och närmaste marknad. 

Gruppen skrev ett brev till sin Mwami, den traditionella kungen över området, och begärde att 

avspärrningarna skulle tas bort. Ett par veckor senare försvann tre – de tre som fanns på det 

område som Mwamin har jurisdiktion över.  

 

 En grupp i byn Garuga i Uganda samtalade om barnäktenskap. Någon i gruppen berättade att 

byns handelsman skulle gifta bort sin 14-åriga dotter i augusti, för att genom brudpriset få 

kapital att köpa in varor till sin butik till julruschen. En grupp kvinnor gick i samlad tropp till de 

lokala myndigheterna och anmälde honom. Han hade säkert redan betalat en muta för att de 

skulle titta åt ett annat håll. Men nu blev pressen för stor, och myndigheten förbjöd äktenskapet.  

 

 En kvinnlig deltagare i en grupp i Kongo hade fått sin make mördad i en grannfejd. I december 

kom grannarna och misshandlade henne och barnen, och tog dem till det lokala fängelset, där de 

spärrades in. Då gick alla hennes vänner i gruppen anförda av gruppledaren till fängelset och 

begärde att hon och barnen skulle släppas. Vilket skedde, utan att någon muta behövde betalas.  

 

 En mamma hade blivit krävd på en del av skolavgiften som läraren påstod att hon inte hade 

betalat. Hon bad att få se räkenskaperna, och visade på sitt namn och det korrekta beloppet, 

som redan var inbetalt. Läraren häpnade över att en ”analfabet” kunde överbevisa honom, och 

backade från sitt felaktiga betalningskrav.  

Det är med glädje och tacksamhet vi lägger 2014 till handlingarna. Människor som lever i utsatthet får 

sina liv förändrade. ALEF:s metod och tillvägagångssätt fungerar, våra samarbetspartners gör ett 

fantastiskt arbete, och människor ställer upp och bidrar till verksamheten med sina pengar.  

Vällingby 2015-02-11 

 

Hélène Boëthius, ordförande 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
ORGANISATIONENS SYFTE OCH ÄNDAMÅL 
ALEF:s vision är att i samarbete med lokala organisationer i Afrika bistå ungdomar och vuxna som saknar 
formell utbildning i att inhämta färdigheter och kunskaper så att de själva kan: 

 förbättra sina livsvillkor,  

 hävda sina rättigheter,  

 få tillträde till beslutsprocesser, samhällstjänster och gemensamma arenor  

 agera för att förändra de mekanismer som ligger bakom förtryck, diskriminering och fattigdom.  

Föreningen stöder lokala enskilda organisationer (Community Based Organisations, CBOs, på franska 
Associations Sans But Lucratif, ASBL) att planera och genomföra projekt med modersmålsbaserade 
studiecirklar i läsning, skrivning och matematik till ungdomar och vuxna, att framställa 
undervisningsmaterial för dessa, och att stärka organisationernas kapacitet.  

Verksamheten består av:  

a) Expertstöd vid förstudier, planering, materialframställning, uppföljning, ekonomihantering, 
utvärderingar och organisationsutveckling samt vidareutbildning av projektpersonal. 

b) Finansiering av projekt, undervisningsmaterial och utbildningar m.m. 
c) Påverkansarbete mot myndigheter, organisationer, internationella institutioner och NGO:s. 
d) Insamlingsverksamhet riktad mot allmänheten, företag och institutionella finansiärer.  

  

STYRELSE OCH MEDLEMMAR 
Styrelsen har under året bestått av följande personer: 

Hélène Boëthius, exekutiv ordförande och verksamhetsansvarig  

Inger Raaby, firmatecknare, medlem i AU 

Lena Insulander, sekreterare, medlem i AU 

Patrick El Cheikh, Mikael Kindbom, Ulla Lindberg, Tove Olin ordinarie ledamöter 

Malaika Mikaelsson, Agneta Lind, Inge Pierre, Ulf Thörnevik, suppleanter 

 
Styrelsemöten har hållits vid följande tillfällen under året:  
140211, 140412, 140513, 140909, 141111. 
 
Anställda 
Hélène Boëthius har fortsatt att arbeta heltid under året. Liksom tidigare år har det inte funnits ekonomi 
för en heltidslön, men i samband med seminarierna i DR Kongo och Uganda kunde lön betalas ut för 
januari och februari.  
 
Frivilligarbetare 
Karin Beme sköter bokföringen kostnadsfritt. 
Erica Wåhlberg har praktiserat på kontoret under större delen av året. 
Behiya Baykal har också praktiserat på kontoret och hjälpt till frivilligt. 
Ingrid Eckerman hjälpte till på kontoret under november och december. 
 
Medlemmar 
Vid årets slut hade 70 personer betalat medlemsavgiften på 300 kronor för år 2014, en ökning med 65% 
mot 2013.  
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VERKSAMHET  

Uganda och Demokratiska Republiken Kongo 

I januari och februari genomförde Hélène Boëthius två månadslånga seminarier i Entebbe, Uganda och 

Bukavu, Sydkivu i DR Kongo.  Manualen för årskurs ett reviderades, och en ny manual för en andra 

årskurs producerades i båda länderna, i Uganda på luganda-språket, som talas av ca 9 miljoner personer, 

och i DR Kongo på mashi, som talas av ca 1,5 miljoner. Samarbetspartner i Uganda är Mindset 

Development Organisation, MSD. I Sydkivu samarbetar ALEF med tre lokala organisationer, ADECK, 

CAREC och ALPPROSO.  

Mattekursen är upplagd på ett liknande sätt som grundkursen i läsning och skrivning. Lektionen börjar 

med en ”tematext” som deltagarna läser två och två från en lapp. Texten presenterar dels en 

livssituation som deltagarna kan känna igen sig i, dels ett matteproblem. När subtraktion introduceras 

lyder t.ex. tematexten: ”En mamma skickade sin dotter till affären för att köpa 9 ägg. På vägen hem 

började hon leka med de andra barnen, och hade sönder 4 ägg. När hon kom hem fick hon så mycket 

stryk så hon bröt armen.” Efter en demonstration av hur man ställer upp en subtraktion samtalar 

deltagarna om aga. Har de själva varit med om situationer där föräldrar skadat sina barn genom aga? 

Varför händer detta? Hur ska vi disciplinera våra barn på ett sätt som är bra för barnen?  

I varje lektion finns också en skrivövning samt en mycket kort övning i ett andra språk. I Uganda lär man 

sig lite muntlig engelska. I DR Kongo är det swahili som är andra språk, och de flesta kan redan tala och 

förstå en del swahili. Stavningen är i stort sett identisk. Där får man i slutet av varje lektion öva sig att 

läsa en kortare mening på swahili.  

I Uganda började 261 deltagare i årskurs 1, varav 181 klarade slutprovet, alltså 69 %. I årskurs två 

fortsatte 226 av de ursprungligen 293 som började årskurs 1 år 2013. 183 klarade slutprovet, alltså 81 % 

av de som började kursen, ett utomordentligt bra resultat. I DR Kongo hade ADECK 168 deltagare i första 

årskursen, och 134 av dem klarade slutprovet. I årskurs 2 hade man 143 deltagare varav 113 klarade 

provet. Totalt genomförde alltså 79 % sin kurs med godkänt resultat. De tre partnerorganisationerna 

hade tillsammans 967 deltagare under året. De slutliga siffrorna för de andra två organisationerna har 

inte inkommit än.     

I november och december genomfördes ett fyra veckors seminarium i Bukavu, DR Kongo, där 

manualerna för årskurs ett och två reviderades grundligt. En mellannivå, ”årskurs 2,5”, planerades för de 

deltagare som avslutat årskurs 2, i väntan på att det ska finnas tillräckligt med finansiering för att planera 

och genomföra en tredje årskurs. I mellannivån erbjuds grupperna att träffas en gång i veckan för att 

utan gruppledare studera ett antal texter på mashi och swahili som producerades under seminariet, och 

att jobba vidare med ett antal matteproblem. Tanken är att de ska välja en ordförande och andra 

funktionärer bland medlemmarna i gruppen, och att de ska fortsätta att genomföra gemensamma 

aktiviteter, t.ex. sparande eller gemensamma inkomstbringande projekt.  

Benin 

Under 2014 kunde ALEF:s partnerorganisation ACATBLI i Togo och Benin fortsätta sitt program med tre 

årskurser i Benin, tack vare medel som återbetalats av deras partnerorganisation SIL. Utbetalningen 

skedde tack vare en utredning som Hélène Boëthius gjorde vid ett besök i oktober 2013 av förvaltningen 

av tidigare utbetalda medel från Sverige, där det visade sig att projektpengar felaktigt överförts till SIL 
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under flera år.  ALEF ansvarade för att följa upp att ACATBLI använde pengarna enligt budget, och att 

verksamheten genomfördes som planerat. Man hade under året 69 grupper med sammanlagt 1 133 

deltagare.  
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INFORMATION OCH INSAMLING 

Webb och mail 

ALEF har fortsatt att marknadsföra sig på Facebook, via webbplatsen, samt via nyhetsmailet.  

Facebook: www.facebook.com/adultlearning  Antalet personer som gillar ALEF har fortsatt att öka under 

året. Antalet gillamarkeringar steg från 1 615 i januari 2014 till 2752 den 17 februari 2015. 1 354 är 

bosatta i Sverige, och 807 i Uganda. Övriga länder representerade är Finland (87), Kenya (68), Norge (32), 

Danmark (30), Benin (30), DR Kongo (27), Togo (27) och USA (26). Genom att lägga blygsamma 6 997 kr 

på annonsering fick en del inlägg stor räckvidd, t.ex. drygt 33 536 visningar för ett inlägg om kampanjen 

för nya månadsgivare i augusti, drygt 11 000 visningar för ett inlägg i maj och över 7000 för två inlägg i 

januari och februari, och många gilla-klick, bl.a. 159 på ett inlägg i november, 146 på ett i december och 

104 på ett i februari. Men framför allt har aktiviteterna på Facebook återspeglat sig i ökat givande. En 

kampanj för nya månadsgivare resulterade i något tiotal nya månadsgivare från Facebook. Facebook är 

ett utmärkt medium för att bygga en interaktiv och informell relation till många intresserade, och att nå 

ut i allt vidare cirklar via annonsering till ett lågt pris. Även ordförande Hélène Boëthius personliga 

Facebooksida har nu 2 037 gillare, och många visar stort intresse för ALEF även där. Nya bekantskaper 

kan fångas upp genom en vänförfrågan, och intresset vidmakthållas och ökas.  

Webb: www.alef.org . Webbsidan är en mer statisk informationskanal för ALEF, även om uppdateringar 

gjorts ett antal gånger under året. Nyhetsbreven läggs upp i pdf-format. Då och då kommer formulär via 

webben med beställning på nyhetsbrevet eller på gåvokort och julkort.  Under året hade vi 2 654 unika 

http://www.facebook.com/adultlearning
http://www.alef.org/
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besök på webbsidan jämfört med 2243 under 2013.  Bästa månad var november med 305 besök, och 

sämsta juli med 167 besök. 

Nyhetsmail: Nyhetsmailet har sänts ut på svenska i stort sett varje månad under året, och något mindre 

ofta på engelska. Antalet prenumeranter har varit ganska konstant, runt 1000. Många har tillkommit vid 

besök på olika rotaryklubbar, samtidigt som flera faller bort varje månad på grund av ändrade 

mailadresser eller uppsägning. Att få ut mailet till prenumeranterna har varit ett problem. I augusti 

upptäckte vi att gmail-användare inte får mail avsända från @bredband.net, om de inte specifikt angett 

avsändaren som betrodd. Därmed var det många som inte fått nyhetsmailen under en längre tid. Efter 

lite experimenterande valde vi att sända ut mailen med Getanewsletter, som för detta tar en mindre 

avgift. Enligt deras statistik är det ca 45 % som öppnar mailen, men eftersom mailet är läsbart i sin helhet 

t.ex. på smarta telefoner utan att man klickar på ”visa bilderna” är det troligen fler än så som faktiskt 

läser mailet eller i alla fall ögnar igenom det. Formatet behöver anpassas ytterligare till den nya mallen. 

Att göra i ordning ett mail för utskick är ganska tidsödande, och texten visas bara i ett smalt band mitt på 

sidan. Detta är tyvärr gemensamt för alla de olika företag som erbjuder nyhetsmailservice, och eftersom 

det inte längre går att skicka stora mängder mail från en vanlig e-postadress har vi inte så mycket att 

välja på.  

Informationsmöten 

Medverkan på Rotarymöten har fortsatt att utgöra stommen i ALEF:s mötesverksamhet. Under året har 

Hélène Boëthius besökt 4 rotaryklubbar och fått positiv respons. En förfrågan till samtliga PRO-klubbar i 

Stockholm ledde också till ett föredrag på ett välbesökt PRO-möte i Hässelby villastad i september, där 

en ny månadsgivare tillkom. I januari fick vi möjlighet att hålla ett föredrag på en konferens om 

alfabetisering som anordnades av Hallunda bibliotek. Ett 30-tal personer som arbetar med bibliotek eller 

språkinlärning för invandrare från nordiska och baltiska länder deltog. Ett konkret resultat av besöket 

blev två nya månadsgivare och ett 20-tal.  

Maureen Mugisha, ledare för vår partnerorganisation Mindset i Uganda besökte Sverige under några 

veckor i september, varav en vecka med ALEF. Vi använde tiden väl. Förutom två rotarymöten och en 

samling med ALEF:s styrelse hann Maureen med att tala på två offentliga möten, ett för Ugandasvenskar 

och ett för den intresserade allmänheten. Båda mötena hölls i Vinsta Företagarförenings lokal på 

Krossgatan, som står till gratis förfogande för medlemmar i företagarföreningen. Maureen och Hélène 

Boëthius höll också ett seminarium tillsammans med Folac, Folkbildningsrådet internationella gren. Ca 25 

personer deltog, och intresset var mycket stort.  

Ett annat viktigt informationsmöte blev Hélène Boëthius 60-årsfest, med ett 60-tal gäster. I samband 

med födelsedagen kom ca 29 000 kr in i gåvor till ALEF, samt något dussin nya autogiromedgivanden för 

månadsgåvor.  

I november representerades ALEF av Ulla Lindberg vid Vinsta företagarförenings företagsmässa på 

Hässelby Slott. På nationaldagen och under Folkmusikfestivalen hade vi ett bord med information vid 

Hässelby Slott i samband med bössinsamling. Lena Insulander representerade ALEF vid ett adventsfika 

hemma hos Ann Gould i Ösmo, vilket inbringade lite över 2 000 kronor. Hélène Boëthius representerade 

ALEF på Susanne Eliassons 50-årskalas i Hässelby, vilket resulterade i drygt 4 000 kronor i gåvor.  
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I juli fick ALEF en inbjudan att medverka med en fotoutställning i missionshuset i Södra Råda utanför 

Gullspång, där en annan utställning samtidigt skulle visas. Utställningen, som består av 24 stora 

kartongark med bilder i A4-format samt texter, visades under en vecka, och sågs av ca 150 personer. 

Utställningen har därefter visats i flera olika sammanhang, bl. a. vid offentliga möten. Under en 

höstvecka stod utställningen i Vällingby bibliotek.  

Nätverkande 

ALEF fortsätter att delta i EFA-nätverkets möten. Under året har Inger Raaby och Agneta Lind delat på 

ansvaret att delta i mötena. EFA står för Education For All, som är titeln på en Unesco-publikation som 

kommer ut en gång om året. I nätverket deltar olika organisationer som är engagerade i utbildning och 

folkbildning både internationellt och i Sverige, t.ex. Lärarförbundet, Rädda Barnen, Svalorna, 

Afghanistankommittén, PMU InterLife m.fl.  

Kontakten med Folac är ett konkret resultat av deltagandet i EFA-nätverket.  Detta samarbete känns 

mycket lovande, eftersom det finns en bra samsyn om folkbildningens betydelse i biståndet, som bör 

kunna utvecklas vidare.  

Kontakter har också tagits med biståndsorganisationen Kvinna till Kvinna, som bl.a. arbetar i Sydkivu, 

samt med PMU, som bett om en seminariedag för sin personal.  

Insamling 

Bössinsamling: Den största bössinsamlingskampanjen under året gjordes under folkmusikfestivalen vid 

Hässelby Slott i början av augusti.  Under fyra dagar samlade Hélène Boëthius, Inger Raaby, Annmarie 

Forsell och Behiya Baykal in 15 000 kronor.  Även nationaldagsfirandet vid Hässelby Slott blev det ett bra 

insamlingsresultat. Totalt kom det in 25 830 kr i bössinsamlingar, ett par tusen kronor mer än året innan. 

Gåvor på plusgirot: Gåvorna från enskilda via plusgirot ökade kraftigt, från 71 269 kr 2013 till 110 421 

kronor, alltså en ökning med 55 %. Liksom tidigare år sändes ett tackbrev i juni och i början av december 

till alla som skickat in en gåva.   

Autogiro: Inför Hélène Boëthius 60-årsdag lanserades en kampanj för att öka antalet månadsgivare till 

100 personer, bl.a. på facebook, men även i nyhetsbrevet och i inbjudan till 60-årsfesten. Vi nådde inte 

ända fram till 100 givare, men ökade ändå antalet månadsgivare till 73 personer som ger totalt 12 355 kr 

i månaden, att jämföra med 4 000 kr i månaden i början av året. Av dem ger 62 via autogiro, och de 

övriga har stående överföringar från sina konton.  

Julkort och gratulationskort: Försäljningen av julkort ökade kraftigt i år, och även gratulationskorten gick 

bra. Ett extra lyft för gratulationskorten stod Inger Raaby för, genom att skicka virtuella gratulationskort 

på facebook till många av sina kontakter, ett mycket bra sätt att sprida information om ALEF till både de 

gratulerade och deras facebookvänner. Totalt kom det in 58 273 kronor genom kortförsäljning och 

minnesgåvor, nästan dubbelt så mycket som året innan.  

Därmed uppgick bidrag från allmänheten, inklusive medlemsavgifter, till 311 734 kr, en ökning med 74 %.  
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Institutionella finansiärer och företag 

För andra året i rad fick ALEF ett generöst bidrag på 250 000 kr från Anders Hultmans stiftelse. Det 

bidraget finansierade verksamheten i Uganda tillsammans med 20 000 kr från Vällingby Rotaryklubb och 

ett bidrag på 16 000 kr från Rotarys u-fond. 

Radiohjälpen beviljade i slutet av 2013 ett bidrag på 300 000 kr för arbetet i DR Kongo, vilket 

möjliggjorde expansionen av arbetet där, tillsammans med insamlade medel.  I slutet av året fick vi också 

oväntat ett generöst bidrag på 38 000 kr från Kyrkornas secondhandbutik i Mariestad.  

Nytt för 2014 var möjligheten att söka bidrag från Sida via ramorganisationen Forum Syd. Efter att ha 

reviderat våra stadgar enligt deras önskemål kunde vi göra en ansökan om ett s.k. löpande bidrag på 

270 000 kr för projektet i Uganda. Bidraget beviljades, och täcker tillsammans med årsbidraget på 20 000 

kr från Vällingby Rotaryklubb nästan hela behovet i Uganda för 2015.  

Liksom tidigare år har vi fortsatt att söka bidrag från olika stiftelser och fonder. För tredje gången fick vi 

avslag på en ansökan till Postkodstiftelsen. Även Anders Hultmans stiftelse aviserade att de inte kan 

lämna något bidrag för 2015. En ansökan till Af Jochnick foundation avslogs på grund av brist på medel, 

men de uppmuntrade till ett nytt försök under 2015. Efter den uppmuntrande gåvan från Kyrkornas 

Second Hand i Mariestad skickades ansökningar till ett femtontal Second Hand-föreningar, men utan 

resultat.  

Under hösten började ett intressant samarbete med BTCX, ett företag som är ledande i Sverige i växling 

med Bitcoin, en virtuell valuta. De erbjöd ALEF att vara den första organisationen som listades på deras 

webbplats för donationer i bitcoin, http://www.btcxdonation.se . Samarbetet har hittills bara gett några 

hundralappar i gåvor, men är ytterligare ett ställe där ALEF får möjlighet att synas.  
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DISPOSITIONER BETRÄFFANDE VINST ELLER FÖRLUST 
 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: 

 

Balanserat resultat         38 183 

Årets resultat           22 528 

Totalt          60 711 

Disponeras           

Balanseras i ny räkning        60 711 

SUMMA         60 711 

 

Vad beträffar organisationens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat och 

balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.   
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RESULTATRÄKNING  

 
 
 

Intäkter Not 2014-12-31 2013-12-31 

    
Penninginsamlingar 1 198 511 129 824 

Medlemsavgifter 
 

20 050 14 250 

Försäljning, event 2 34 890 5 517 

Insamling med gåvobevis 3 58 274 29 569 

Bidrag organisationer och företag 4 585 487 364 028 

Bidrag arbetsförmedlingen nystartsjobb 5 4 132 - 

    
Summa intäkter 

 
901 344 543 188 

  
  

  
  

  
  

Kostnader Not 2014-12-31 2013-12-31 

Ändamålskostnader, projekt o påverkan 6 694 234 550 821 

Ändamålskostnader, lön ALEF  76 240 101 194 

Lönekostnader ej ändamål  0 28 550  

Insamlingskostnader 7 32 463 28 843 

Administrationskostnader 8 75 925 69 011 

    

    
Summa kostnader 

 
878 862 778 419 

  
  

Årets resultat 
 

22 528 -235 231 
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BALANSRÄKNING 

 
 
 
Tillgångar Not 2014-12-31 2013-12-31 

    
Omsättningstillgångar 

   
Bank  pg 90 02 17-1 

 
72 526 258 183 

    

Reseförskott 9 40 000  

Saldo skattekonto 10 6 160  

Förutbetalda kostnader 11 144 301 30 000 

    
Summa omsättningstillgångar 

 
262 987 288 183  

    
SUMMA TILLGÅNGAR 

 
262 987 288 183 

 
 

  

 
   

 
   

    
Skulder och eget kapital Not 2014-12-31 2013-12-31 

    
Eget kapital 

   
Övriga egna insättningar 12 13 801  

Balanserat resultat 
 

38 183 273 414 

Årets resultat 
 

22 528 -235 231 

    
Summa eget kapital 

 

74 512 38 183 

   
 Kortfristiga skulder 13 188 475 0 

Förutbetald intäkt 
 

0 250 000 

   
 Summa kortfristiga skulder 

 
188 475 250 000 

   
 SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 

 
262 987 288 183 
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NOTER  
  2014 2013 
1. Gåvor plusgiro 110 421 71 269 
 Gåvor autogiro 62 260 35 485  
 Bössinsamling 25 830 23 069 
    
2. Försäljning böcker, hantverk m.m. 5 740 5 517 
 Hélène Boëthius 60-årsfest 29 150 - 
    
3. Julkort samt gratulationskort  58 274 29 569 
    
4. Radiohjälpen f. ACATBLI Benin 0 100 000 
 Stiftelsen Dispurse, pilotprojekt Uganda, DRC 0 200 000 
 Hultmans stiftelse, Uganda 250 000 0 
 Radiohjälpen f. DR Kongo 270 000 30 000 
 Rotaryklubbar (Vby 28”, Ekerö 3”) 31 000 18 500 
 Rotarys u-fond 16 500 0 
 Rosenblads stiftelse 10 000 0 
 Bidrag från företag  776 5 431 
 Övrigt  7 211 10 097 
    
5. Skattebidrag från arbetsförmedlingen för 

Inger Raabys tjänst under 2013 
4 132 (Avräknat på 

lönekostnad) 
    
6. Påverkansarbete (böcker om Dr Mukwege) 8 021 544 
 ACATBLI, Benin (kst 4) 29 936 86 241 
 DR Kongo, (kst 8) 444 569 23 665 
 Uganda (kst 6) 211 707 Se nedan 
 Uganda och Kongo  0 438 193 
 Lönekostnader (H. Boëthius, fältbesök) 52 000 77 000 
 Skattefritt traktamente (HB) 7 500 2 013 
 Lagstadgade sociala avgifter (HB) 16 340 24 194 
    
7. Trycksaker, reklam (facebook) 28 154 12 182 
 Övriga insamlingskostnader 3 896 11 661 
    
8. Hyra 33 216 29 378 
 Kontorsmaterial (ny laptop o skrivare) 10 756 7 202 
 Telefon, internet 2 263 2 726 
 Övriga administrationskostnader 

(2 545 kr felfört ska vara kontorsmaterial, 
pg2 och pg 133) 

7 307 753 

 Bankavgifter (från 2014 inkl 90-kontoavgift) 6 236 3 060 
 Revisionskostnader 15 875 16 687 
    
9. Ännu inte återredovisat reseförskott för 

besök i Bukavu DRC nov-dec 2014. 
Förbrukat. 
 
 
 

40 000  
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10. Överskott på skattekontot på grund av 
bidrag från arbetsförmedlingen för Inger 
Raabys tjänst under 2013. Kan räknas av vid 
nästa löneutbetalning under 2015. 

6 160  

11. Utbetalt 29 dec till DR Kongo av 
Radiohjälpens bidrag för 2015 

94 301  

 Insatt av Radiohjälpens bidrag för 2015 på 
ICA-konto nr 9272 2213265 som disponeras 
av partners i DR Kongo med ett bankkort för 
kostnader under mars 

50 000  

12. Ingående saldo skattekonto, ej redovisat 
2013 

13 801  

13. Radiohjälpen, överfört inför 2015 men ej 
förbrukat 

150 000  

 Bidrag Mariestads second hand reserverat 
för seminarium i Uganda januari 2015 

38 475  
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