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Större givarbas öppnar för expansion 
 

ALEF har med 2015 avslutat sitt sjätte verksamhetsår. Det blev ett år av konsolidering och fortsatt 

expansion i våra projekt i Uganda och Demokratiska Republiken Kongo. Vi kunde glädja oss åt att 

verksamheten fortsatte att växa, och att intäkterna för första året översteg en miljon. Detta berodde 

bl.a. på att vi för första året fick två mindre Sidabidrag via Forum Syd. För projektet i Uganda fick vi ett 

mindre projektbidrag på 270 000 kr, vilket gjorde det möjligt att utöka verksamheten genom att initiera 

samarbete med tre nya organisationer. Senare under året fick vi också ett bidrag för en förstudie i Kenya.  

Men den största expansionen stod våra enskilda givare för. Insamlingarna via gåvor till plusgirot steg 

med inte mindre än 90 % jämfört med 2014, från 198 511 kr till 377 620 kr. Detta är ett stort glädjeämne. 

Det visar att ALEF:s förtroende bland allmänheten ökar. Människor känner till vår verksamhet och är 

beredda att vara med och bidra till den. 2015 blev utan tvekan givarnas år.  

Många vittnar om hur svenska folket blir allt villigare att avstå några hundralappar per månad till olika 

välgörande ändamål. Och det finns många sådana, små och stora projekt för människor både i vår egen 

närmiljö och långt borta. ALEF är bara en av många aktörer i det civila samhället, som tillsammans vill ta 

ansvar för att förändra världen – för några eller för många.  

De många givarna som var och en bidrar med en större eller mindre slant lite då och då eller regelbundet 

via autogiro är den säkraste grunden för en biståndsorganisation att stå på. Visst är det underbart att få 

flera hundra tusen kronor från en enskild givare, vare sig det är staten, en stiftelse eller ett företag. Men 

den stora givaren kanske inte vill ge en gång till. Då får vi börja om från ruta ett, och leta efter någon 

annan som kan ge de stora bidragen. Med en bas på över 200 givare står vi stadigare. Om några av olika 

anledningar inte kan eller vill fortsätta ge, finns ändå de flesta kvar.  

På årsmötet den 9 april 2016 kommer vi att lyfta fram och hylla våra givare, de som gör vår verksamhet 

möjlig. Vi hoppas att de ska bli många fler under 2016, så att ännu fler människor kan ta del av ALEF:s 

kurser, lämna fattigdom och utanförskap bakom sig, och ta kontrollen över sina liv och sin ekonomi. Vi 

startar 2016 med tillförsikt, i vissheten om att vi är ett stort team, som tillsammans förändrar världen.  

Vällingby 2016-02-22 

 

Hélène Boëthius, ordförande 
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 
 
ORGANISATIONENS SYFTE OCH ÄNDAMÅL 
ALEF:s vision är att i samarbete med lokala organisationer i Afrika ge unga och vuxna som saknar formell 
utbildning möljghet att förvärva 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 och Non 
Govermental Organisations, NGOs, på franska Associations Sans But Lucratif, ASBL respektive ONGs, 
Organisations Non Gouvernmentales) 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, ordinarie ledamot, medlem i AU 

Patrick El Cheikh, Ulla Lindberg, Tove Olin ordinarie ledamöter 

Agneta Lind, Inge Pierre, Ulf Thörnevik, suppleanter 

 
Styrelsemöten har hållits vid följande tillfällen under året:  
150217, 150505, 150827, 151028. 
 
Anställda 
Hélène Boëthius har fortsatt att arbeta heltid under året. I år kunde lön betalas ut för januari samt under 
perioden augusti-december.  
 
Frivilligarbetare 
Karin Beme sköter bokföringen kostnadsfritt. 
Halina Hylander har hjälpt till med givarservice och andra kontorsgöromål någon gång i veckan. 
Staffan Mörner har hjälpt till med insamlingsverksamhet. 
Christina Hildebrand har hjälpt till med insamlingsverksamhet och kontorsarbete. 
Gun von Krusenstierna har hjälpt till med insamlingsverksamhet.  
Ari Keinänen har gett gratis coachning i säljteknik till ordförande Hélène Boëthius 
 
Medlemmar 
Vid årets slut hade 70 personer betalat medlemsavgiften på 300 kronor för år 2015, lika många som året 
innan.   
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VERKSAMHET  

Uganda  

Verksamheten i Uganda har forsatt att expandera. För 2015 erhöll ALEF ett mindre Sidabidrag på 270 000 

kr för projektet. Tack vare detta bidrag kunde vi erbjuda tre nya lokala organisationer möjligheten att 

utbilda tre gruppledare och en coach var, och förse dem med studiematerial. Manualen för årskurs 2 

reviderades på det årliga seminariet med ALEF:s ordförande, som hölls 13 januari till 2 februari.  

Tyvärr räckte inte pengarna till att starta upp en tredje årskurs för de deltagare som avslutat årskurs 2 

under 2014. I stället köptes ett antal häften med lättare läsning på luganda in och delades ut till de 

grupper som avslutat årskurs 2. Tanken var att man skulle samlas utan gruppledare eller annan 

handledning. Det tog flera besök från coacherna i de olika grupperna innan de kom igång med sina 

självstudier. Men vid ett uppföljningsbesök i augusti kunde vi konstatera att de flesta grupperna i 

”årskurs 2+” forfarande möttes för att läsa i sina häften, och att de hade behållit sina läs- och 

skrivkunskaper, och kanske även fördjupat dem. Många av dessa är nu redo att under 2016 delta i 

årskurs 3.  

Ett stort steg framåt under 2015 var att tre nya partnerorganisationer identifierades. De fick erbjudandet 

att gratis sända fyra personer till en utbildning i att bli gruppledare/coach för årskurs 1. Därefter fick de 

utrustning för tre grupper vardera. Mindsets coacher fick ansvar för att tre gånger under kursen besöka 

de nya organisationernas grupper och att vid kursens slut genomföra slutprovet. De tre organisationerna 

är CACI, Change African Child International, WEGCDA, Women And Girl Child Development Association 

samt Desolut. De två förstnämnda (båda ledda av kvinnor) fungerade mycket bra, och var entusiastiska 

över programmet, som möter ett känt behov i deras målgrupper. Den tredje partnern, Desolut, 

misslyckades i att följa upp och stötta sina tre grupper. Mindsets coacher fick ta ett stort ansvar för att se 

till att grupperna fullföljde kursen. Under året fick vi också information om att Desoluts ledare gjort sig 

skyldig till förskingring i samarbete med en annan organisation. Vi valde därför att inte gå vidare med det 

samarbetet.  

Demokratiska Republiken Kongo 

Även för 2015 fick vi ett bidrag på 300 000 kr för projektet i Demokratiska Republiken Kongo, i samarbete 

med de tre lokala organisationerna ADECK, ALPPROSO och CAREC. Liksom i Uganda saknade vi medel att 

starta en tredje årskurs, men vi skapade även här en provisorisk fortsättningskurs med läsning av texter 

på mashi och swahili.  

I slutet av 2014 insåg vi att det fanns ett stort behov av att köpa in motorcyklar för programmet, dels för 

att skapa större säkerhet, och undvika olyckor, dels för att göra uppföjningsarbetet smidigare och mer 

kostnadseffektivt. En förfrågan till Torsten Jansson, VD för New Wave Group, ledde till att företaget 

skänkte 45 000 kr till inköp av tre motorcyklar till projektet. Detta blev ett stort steg framåt för projektet, 

och en stor uppmuntran för våra partners.  

Revisionen för 2014 drog ut på tiden, och när rapporten kom var den full av felaktigheter, och svår att 

tyda, vilket föranledde ett extra besök i fält av Hélène Boëthius i maj. Det stod klart att två av de tre 

partnerorganisationerna hade svårigheter med att sköta bokföring och administration på ett bra sätt. En 

utomstående person anställdes för att göra bokföring och sköta ekonomirapportering till ALEF, och en 

administrativ manual utarbetades. Detta ledde till stora förbättringar i administrationen, men 
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rapporterna visade fortfarande på stora brister hos framför allt CAREC. En revision för 2015 gjordes 

redan i december 2015, och revisorn fann det omöjligt att ge ett revisionsintyg för CAREC, eftersom han 

menade att större delen av bokföringen var ”en konstruktion”, en observation som bekräftade ALEF:s 

ordförandes egna iakttagelser. Föreningen redovisade att man använt 2 200 dollar mer än vad man fått i 

överföringar från ALEF, och kunde inte förklara hur denna stora skillnad uppstått. Det finns dock ingen 

anledning att tro att man misskött själva verksamheten. Studiegrupperna har ägt rum och har blivit 

besökta av coacherna. Den största delen av pengarna har därmed också med all sannolikhet använts på 

avsett sätt. Men bokföringen och verifikationerna har så allvarliga brister att ALEF beslutade att avsluta 

samarbetet med CAREC vid årsskiftet.  

 

Togo och Benin 

Folk& Språk kontaktade ALEF i början av 2015 med en förfrågan om att granska ett läromedel på ewe-

språket som används av deras partner ABT i Lomé. Hélène Boëthius tackade ja till erbjudandet, och 

ägnade tre dagar åt detta arbete i mars. Därigenom fick hon samtidigt möjligheten att besöka ALEF:s 

partner Acatbli i Atakpamé, och samtala om projektverksamheten. Under året har man fortsatt arbete i 

Benin, med ett 70-tal studiegrupper, helt utan finansiering utifrån. Man har anställt en 

projektadministratör som är utbildad agronom, och som har fått igång grupperna i att odla majs och soja 

för försäljning, och därmed skapa ett litet ekonomiskt överskott till de ca 2000 bönder som deltar i detta 

program. Hélène ägnade en del av tiden åt att gå igenom de läromedel som man använder i 

utbildningsprogrammet, som omfattar tre årskurser. För årskurs 1, grundkursen i läsning och skrivning på 
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modersmålet, använder man fortfarande de läroböcker som Hélène och projektledaren Akoété 

Agbemadon skapade i mitten av 1980-talet, i kombination med de participativa dialoger som de skapade 

för projektet 2012  –  ALEF:s första fältinsats. Trots att metoden är föråldrad tycker man att den fungerar 

bra, och känner inget större behov av att byta ut böckerna. Däremot fungerar inte årskurs 2 och 3 

tillfredsställande. Mindre än hälften av dem som deltar i årskurs 1 fortsätter till de andra två årskurserna. 

Vid granskningen av läromedlen blev det tydligt att de inte är anpassade till behoven och nivån hos 

deltagarna, och att de behöver göras om.  

Hélène kontaktade Acatblis huvudfinansiär Folk & Språk, och man planerade ett gemensamt mindre 

projekt inom ramen för det Sidafinansierade projekt som Folk & Språk driver med Acatbli i Togo. Detta 

projekt kommer att genomföras under 2016.  

För att ge uppmuntran till all personal som arbetade utan lön under hela 2015 i projektet i Benin 

beslutade ALEF att samla in pengar så att varje gruppledare och samordnare (ca 100 personer) kunde få 

varsin solcellslampa. Dessa lampor kan ge en liten sidoinkomst till ägaren genom att man laddar 

mobiltelefoner förutom att de ger gratis ljus på kvällarna. Dessutom blir de modeller för byinvånarna 

som en alternativ ljuskälla, som i längden är billigare och mindre brandfarlig, och som skonar klimat och 

miljö. ALEF:s vänner Peter och Charlotte Hjukström gav merparten av de pengar som behövdes för 

lamporna.  

  

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 fortsätter att öka, och 

nådde den 22 februari 2016 upp till 3 121 personer. Av dessa är 1 674 bosatta i Sverige. Övriga länder 

representerade är Uganda (772) Finland (88), Kenya (74), USA (45) och Norge (36). Tack vare betald 

annonsering fick några inlägg stor räckvid, och nådde tusentals personer. I genomsnitt har ALEF:s inlägg 

visats för 212 personer om dagen under 2015. Allt fler delar inlägg, och interagerar genom att gilla eller 

kommentera inläggen. Facebook fortsätter att vara det medium där människor kan följa ALEF:s 

verksamhet i realtid, och bygga förtroende och förståelse för vår vision.  

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, och med hjälp av en god vän 

kunde vi också länka till Facebook, så att alla uppdateringar där syns på hemsidan. Då och då kommer 

formulär via webben med beställning på nyhetsbrevet eller på gåvokort och julkort.  Under året besökte  

3 280 personer webbsidan jämfört med 2 654 under 2014.  Bästa månad var september med 357 besök, 

och sämsta juli med 185 besök. 

Nyhetsmail: Nyhetsmailet har sänts ut på svenska i stort sett varje månad under året, och ett par gånger 

på engelska. Tack var bl.a. Almedalen har vi ökat antalet prenumeranter från 1000 till 1350. Men bara ca 

35% öppnar brevet, som vi nu distribuerar via Get a Newsletter. Eftersom man kan se mailet i telefonen 

utan att klicka på brevet, kan det vara betydligt fler som faktiskt läser brevet. Vi får en rännil med 

http://www.facebook.com/adultlearning
http://www.alef.org/
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feedback varje gång, samtidigt som något tiotal väljer att avsluta prenumerationen varje månad. Det 

krävs alltså ett mycket aktivt arbete för att hålla antalet prenumeranter på samma nivå, eller att öka.  

Event och informationsmöten 

Under året har ALEF haft möjligheten att medverka i en rad olika event och nätverksträffar, bl.a. flera 

gånger på affärsnätverket Bålstapendeln, som anordnas av några rotaryklubbar samt företagarna i 

Järfälla, Sundbyberg-Ekerö och Upplands Bro. Detta har i sin tur lett till inbjudningar till BNI i Barkarby 

samt ett affärsnätverksmöte på ett hotell i centrala Stockholm. Ur dessa möten har flera intressanta 

kontakter utvecklats. Bl.a. fick vi kontakt med en person som inbjöd ALEF att ha ett informationsbord 

under Vällingbydagarna på sensommaren. Vi fick kontakt med en säljcoach, Ari Keinänen, som sedan i sin 

tur förmedlat mycket givande kontakter och gett gratis coachning i säljmetodik till ALEF:s ordförande.  

Liksom tidigare år har vi funnits med insamlingsbössor och informationsbord vid Hässelby Slott både på 

nationaldagen och under folkmusikfestivalen. Vi börjar bli igenkända, vilket gör att förtroendet byggs för 

de människor som återkommer till dessa evenemang.  

Hélène Boëthius blev även inbjuden till att hålla en föreläsning på Stockholms universitet för studenter i 

pedagogik på magisternivå. Tyvärr var det mycket få personer som deltog, och gensvaret var ganska 

svagt.  

Årets höjdpunkt när det gäller kontaktskapande arbete blev Almedalsveckan, där Hélène Boëthius och 

Lena Insulander tillbringade en intensiv vecka med att samtala med människor och informera dem om 

ALEF:s verksamhet. Resultatet var framför allt många nya adresser till nyhetsmailet. Dessa kontakter har 

ännu inte gett resultat i nya givare, men ytterligare några hundra människor har haft en första positiv 

kontakt med ALEF. Vi planerar att göra mer av denna vecka sommaren 2016.  

Andra ställen där ALEF synts under året är Kollektivhuset Sockenstugans vårloppis, där vi hade ett 

informationsbord och fick 4000 kr av intäkterna, samt ett möte med Stockholms Soroptimistklubb. Ett 

möte på Järfälla Kvarnen Rotaryklubb resulterade i att klubben köpte 50 gratulationskort.  

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.  

Insamling 

Gåvor på plusgirot: Gåvorna från enskilda via plusgiro, autogiro och bössinsamling ökade med 90% 

jämfört med 2014, från 198 511 kr  till 377 620 kr. En stor del av den ökningen beror på flera mycket 

generösa gåvor från några få givare, men det har också tillkommit ett antal personer som skickar gåvor 

sporadiskt eller regelbundet. Vid årets slut fick vi 11 425 kr i månaden i autogirogåvor. Liksom tidigare år 

sändes ett tackbrev i juni och i början av december till alla som skickat in en gåva.   
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Julkort och gratulationskort: Försäljningen av julkort minskade något i år. Totalt kom det in 46 643 kr 

genom kortförsäljning och minnesgåvor jämfört med 58 273 kronor under 2014.  

Därmed uppgick alla bidrag från allmänheten, inklusive medlemsavgifter, till 455 864 kr, vilket 

överträffade budget med nära 35 000 kr. Under 2014 kom det in totalt 311 725 kr, vilket innebär att 

ökningen för 2015 var 46 %.   

 

Institutionella finansiärer och företag 

Radiohjälpen beviljade i slutet av 2014 ytterligare ett bidrag på 300 000 kr för arbetet i DR Kongo, vilket 

utgjorde hälften av de pengar som användes i detta projekt under året. Ett bidrag från Kyrkornas 2nd 

Hand på Ekerö på 37 000 kr gick även till detta projekt, och resten av budget bekostades med insamlade 

medel.  

Via Forum Syd fick vi för första gången ett Sidabidrag, som gick till projektet i Uganda. Det var ett s.k. 

bidrag för ”mindre utvecklingsprojekt” där man kan ansöka om högst 270 000 kr. Ansökan beviljades, 

och pengarna betalades ut och användes under året, med en egeninsats från ALEF på 62 000 kr.  

I september fick vi ytterligare ett Sidabidrag förmedlat via Forum Syd, denna gång för en förstudie i 

Kenya, tillsammans med en potentiell ny  partnerorganisation, Imani group, som arbetar bland Luofolket 

i Homa Bay county, i västra Kenya nära Viktoriasjön. Detta bidrag var på 80 000 kr.  
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Liksom tidigare år har vi fortsatt att söka många olika bidrag från stiftelser och fonder. För projektet i 

Kongo sökte vi under 2015 sammanlagt 2,6 miljoner kronor från en rad stiftelser, fonder och second 

hand-föreningar. Majoriteten av ansökningarna avslogs, men vi fick ett bidrag från Dahlströmska 

stiftelsen på 30 000 kr för inköp av laptops och solpaneler för projektet i Kongo. På grund av problemen 

med bokföring hos våra partners beslutade vi att avvakta med dessa inköp, och har därför ansökt om att 

få använda pengarna under 2016. Ett bidrag från Rotarys U-fond på 20 000 kr för tryckning av läroböcker 

har också reserverats för 2016, liksom25 000 kr från Kyrkornas Second hand på Ekerö. 

Under året lanserade vi en möjlighet för företag att bli fadder för en hel studiegrupp, genom att betala in 

9000 kr. Ett företag, Timblads måleri, nappade på erbjudandet, samt en privatperson. Även dessa pengar 

har reserverats för 2016, och syns därför inte inte i resultatrapporten.  
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DISPOSITIONER BETRÄFFANDE VINST ELLER FÖRLUST 
 

Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel: 

 

Balanserat resultat        74 512 

Årets resultat         -25 919 

Totalt         48 593 

Disponeras           

Balanseras i ny räkning        48 593 

SUMMA         48 593 

 

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

balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.   
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RESULTATRÄKNING  

 
 
 

Intäkter Not 2015-12-31 2014-12-31 

    
Penninginsamlingar 1 377 620 198 511 

Medlemsavgifter 
 

24 400 20 050 

Försäljning, event 2 7 200 34 890 

Insamling med gåvobevis 3 46 643 58 274 

Bidrag organisationer och företag 4 158 720 315 487 

Bidrag arbetsförmedlingen nystartsjobb 5 0 4 132 

Bidrag från myndigheter 6 650 000 274 132 

Summa intäkter 
 

1 264 583 901 344 

  
  

  
  

Kostnader Not 2015-12-31 2014-12-31 

Ändamålskostnader, projekt o påverkan 7 1 006 970 694 234 

Ändamålskostnader, lön ALEF  101 941 76 240 

Lönekostnader ej ändamål  63 081 0 

Insamlingskostnader 8 35 901 32 463 

Administrationskostnader 9 82 632 75 925 

   
 

    
Summa kostnader 

 
1 290 525 878 862 

    

Årets resultat innan finansiella poster  -25 942 22 528 

    

Finansiella poster    

Skattefria ränteintäkter  23 0 

  
  

Årets resultat 
 

-25 919 22 528 
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BALANSRÄKNING 

 
 
 
Tillgångar Not 2015-12-31 2014-12-31 

    
Omsättningstillgångar 

   
Bank  pg 90 02 17-1 

 
124 414 72 526 

Sparkonto Nordea (Sidamedel)  14 058 0 

Reseförskott   40 000 

Saldo skattekonto 10 9 305 6 160 

Andra kortfristiga fordringar 11 335 0 

Förutbetalda kostnader 12 2 767 144 301 

  
 

 
Summa omsättningstillgångar 

 
150 879 262 987 

  
 

 
SUMMA TILLGÅNGAR 

 
150 879 262 987 

 
 

  

 
   

 
   

    
Skulder och eget kapital Not 2015-12-31 2014-12-31 

    
Eget kapital 

   
Övriga egna insättningar  0 13 801 

Balanserat resultat 
 

74 512 38 183 

Årets resultat 
 

-25 919 22 528 

  
 

 
Summa eget kapital 

 

48 593 74 512 

  
 

 
Övriga kortfristiga skulder 13 9 285 188 475 

Förutbetalda intäkter 14 93 000 0 

  
 

 
Summa kortfristiga skulder 

 
102 285 188 475 

  
 

 
SUMMA SKULDER OCH EGET KAPITAL 

 
150 879 262 987 
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NOTER  
  2015 2014 
1. Gåvor plusgiro 250 735 110 421 
 Gåvor autogiro 118 830 62 260  
 Bössinsamling 8 055 25 830 
    
2. Försäljning böcker, hantverk m.m. 4 870 5 740 
 Hélène Boëthius 60-årsfest 0 29 150 
 Adventsfika Ann Gould 2 330 0 
    
3. Julkort samt gratulationskort  46 643 58 274 
    
4. Hultmans stiftelse, Uganda 0 250000 
 Rotaryklubbar (Vby) 20 000 31 000 
 Rotarys u-fond (se även not 14) 0 16 500 
 Rosenblads stiftelse 0 10 000 
 Kyrkornas 2nd Hand Mariestad  38 475 0 
 Kyrkornas 2nd Hand Ekerö 37 000 0 
 Sockenstugans loppis 4 000 5 000 
 Folk&Språk (f. Togo) 13 500 0 
 Bidrag New Wave Group (MC i Kongo) 45 000 0 
 Övrigt  745 2 987 
    
    
5. Skattebidrag från arbetsförmedlingen för 

Inger Raabys tjänst under 2013 
0 4 132 

    
6. Radiohjälpen för DR Kongo 300 000 270 000 
 Sida via Forum Syd för Uganda 270 000 0 
 Sida via Forum Syd förstudie Kenya 80 000 0 
    
7. Påverkan (Almedalen 2015, böcker 2014) 5 843 8 021 
 ACATBLI, Benin (kst 5) 37 775 29 936 
 DR Kongo, (kst 8) 597 402 444 569 
 Uganda med Sidafinansiering (kst 6) 270 588 0 
 Uganda egen finansiering (kst 10) 40 995 211 707 
 Kenya förstudie Sidafinansiering (kst 7) 54 367  
    
8. Trycksaker 6 938 21 157 
 Annonsering facebook 6 506 6 997 
 Annons Rotary Norden 3 813 - 
 Gåvobevis (gratulations- o julkort) 5 911 - 
 Övriga insamlingskostnader 6 889 3 896 
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9. Hyra 33 180 33 216 
 Kontorsmaterial  5 562 10 756 
 Telefon, internet 535 2 263 
 Bankavgifter, 90-konto 10 624 6 236 
 Revisionskostnader 18 875 15 875 
 Övriga administrationskostnader 13 867 7 307 
    
    
10. Sociala avgifter & skatt december, dras jan 9 305  
    
11. Felaktig dubbelutbetalning för utlägg H.B. 335  
    
12. Hyra jan 2015. (För 2014 utbetalda bidrag DR 

Kongo för 2015) 
2 767 144 301 

    
13. Skatt o sociala avgifter december 9 285  
    
14. Dahlströmska stiftelsen utrustning DR Kongo 30 000  
 Rotary u-fond, tryckn läroböcker DR Kongo 20 000  
 IP fadder för en studiegrupp DR Kongo 9 000  
 Timblads måleri, fadder studiegrupp DRK 9 000  
 Kyrkornas 2nd Hand Ekerö, DRK 25 000  
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