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Styrelsen
rapporterar

Ordförande tackar för
ett uppdrag som berikat
I två omgångar har jag varit
ordförande, det har blivit
många år, nu är det dags att
kliva av från den posten.

Att vara ordförande kräver en
hel del tid, men det är också
roligt, jag har behövt hålla
mig uppdaterad med allt som
händer i föreningen, på så sätt
så har jag lärt mig mycket.
Vi som arbetar aktivt i föreningen har genom åren haft
den fantastiska förmånen att
lära känna flera av medarbetarna på SUS, det har givit inspiration att arbeta vidare.
Vetskapen om att vårt arbete
här hemma ger SUS möjlighet
att utföra sitt viktiga arbete,
som gör livet lättare för människorna där borta gör att styrelsearbetet känns meningsfullt.

Christina Tillö.
Foto: Jan Johansson
Genom åren har det varit
givande för mig att nästan varje
år få möjligheten att sitta och

diskutera livet i Bangladesh,
arbetet på SUS, bistånd, kvinnors situation och mycket mer
med Begum Rokeya.
Vi kan inte alla vara en
Rokeya, Kohinoor, eller någon
annan av dessa personer som
gör stora insatser för en bättre värld, men vi kan alla göra
något, till exempel ge dem vårt
stöd.
För mig har det varit spännande att lära känna Bangladesh en smula, ett land som på
många sätt är annorlunda mot
vårt.
Styrelsemedlemmarna har
delvis bytts ut genom åren,
men många har stannat länge
och vi har en bra arbetsgemenskap som också berikar.
Christina Tillö
avgående ordförande

Dela lika-dagen 20 mars
Den 20 mars är det vårdagjämning. Ett
ypperligt tillfälle att dela med sig av sina inkomster till goda ändamål, som till exempel

SUS. Gör det du också! Alla gåvor går oavkortat till SUS viktiga arbete. Föreningens
pg-konto är 18 95 87-9.

Medlemmar bygger stödet till SUS
Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh har
stöttat SUS i Netrakona
sedan tidigt 1990-tal. För att
kunna fortsätta är vi beroende av medlemmarnas stöd
Medlemsavgiften, 150 kronor

per år, går till föreningens
kostnader som kopiering och
utskick av nyhetsbrevet och
möteskostnader. Överskottet
går oavkortat till SUS.
Men vi behöver bli fler! Om
du värvar en ny medlem så
får du en handbroderad väska

från SUS. När den nya medlemmen har betalt sin avgift
till pg 18 95 87-9 skickar vi en
väska på posten. Så glöm inte
att ange vem som har värvat
och adressen till denne!
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Maj-Lis Koivisto

Till salu. Hantverk från SUS.
Foto: Maj-Lis Koivisto

Kom till
årsmötet
24 mars
Den 24 mars kl 16–19 är det
dags för årsmöte. Förutom
de vanliga årsmötespunkterna, då bland annat en ny
styrelse ska väljas, bjuder vi
denna gång på ett kulturprogram med sång av Israt
Lindblom och dans av
Selina Parvin.
Som vanligt finns det
hantverk att köpa och soppa
till en billig peng.
Årsmöteshandlingarna
hittar du sist i nyhetsbrevet.
Där finns också en karta
med en vägbeskrivning till
Solidaritetshuset på Södermalm. 
Maj-Lis Koivisto

Peace education
för Narayan
och Khaled
Under SUS-medarbetarna
Narayan Sarkers och Khaled
Ehteshams besök i Sverige
bjöd The Swedish Sustainable
Economy Foundation dem
på en handledarutbildning
i Peace Education Program.

Nyförlösta. På SUS sjukhus förlöses ett 50-tal kvinnor varje månad, ungefär hälften av dem med
kejsarsnitt. 
Foto: SUS

SUS sjukhus:
– ny ledning, nya
pengar, renovering
Förutom att SUS sjukhus har
fått en stärkt finansiering
genom bidrag från den tyska
organisationen Cap Anamur
har också dess yttre fått en
välbehövlig renovering.
Byggnaden har målats om och
nya patientsängar har köpts in.
–Vi har gjort vissa förändringar i verksamheten, berättar Murshed Iqbal, även kallad
Rimu, som arbetar med sjukhuset sedan mars förra året.
Vi jobbar mer uppsökande
och knackar dörr för att ge råd
i hälso- och sjukvårdsfrågor. Vi
upprättar regelbundet satellitkliniker och arrangerar kostnadsfria informationstillfällen
på olika platser för att nå ut, liksom aktiviteter som syftar till att
skapa säkrare hemförlossningar.
Statistiken visar att av sjukhusets patienter är drygt 80 procent kvinnor, som till största
delen lämnar prover till laborato-

Programmet går ut på att hjälpa deltagarna attt finna frid
inom sig själva, och tar upp
olika aspekter på fred och inre
frid som till exempel uppskattning, självmedvetenhet, hopp
och tillfredsställelse. Programmet består av videoklipp samt
självreflektion och delning av
tankar och erfarenheter.
Programmet har använts
runt om i världen, bland annat i fängelser, och har hjälpt
många att hitta tillbaka till sig
själv och sin inre styrka.
SUS medarbetare möter
många som har en svår situation och programmet kan ge
ytterligare verktyg att hjälpa
dem som SUS arbetar med.

Stephen Hinton

Köp Begum
Rokeyas bok
Vill du veta mer om SUS historia och hur organisationen
började? Begum Rokeyas bok
är en bra start.

Renoverat. SUS sjukhus har fräschats upp och nya patientsängar har köpts in.
Foto: SUS
riet. Cirka 140 kvinnor nås varje
månad av sjukhusets fältaktiviteter och på sjukhuset utförs
månatligen ungefär 25 förlossningar och 30 kejsarsnitt.
Rimu jobbar med att marknadsföra sjukhuset genom flygblad, affischer och klistermärken.

Att SUS lyckats rekrytera nya
läkare till detta sjukhus på landsbygden är lyckosamt, med tanke
på att det endast går 0,39 läkare
på 1 000 invånare. I Sverige är
motsvarande siffra 4,11 läkare på
1 000 invånare.
Annika Gillegård
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Begum Rokeyas bok My
Way to Freedom Through
the Light of
Experience finns
översatt till
engelska. Föreningen säljer
boken för 150 kronor. Priset
är inklusive frakt och emballage. Sätt in pengarna på vårt
pg-konto 18 95 87–5, ange vart
vi ska skicka boken så kommer den med posten.
Eva Hägerstrand skrev en
artikel om boken, i SUSnyheter 2/17.

M-LK

Goda resultat
i halvårsrapport
Många goda resultat lyfts
fram i den första halvårsrapporten för det projekt
som vi stöder tillsammans
med våra vänföreningar.
Som vi tidigare har berättat
stöder vi SUS i ett större utvecklingsprojekt som pågår
2018–2020, i samarbete med
Kväkarhjälpen och Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh. Projektet heter Integrated Development Project in
Kendua and Mymensingh.
Administrationen sköts av
Kväkarna, som ansöker om
Sida-medel genom Svenska
Missionsrådet, men alla inblandade föreningar är med
och bidrar med egeninsats, engagemang och kommentarer
på ansökningar och rapporter.
Arbetar på flera fronter
Den första rapporten från
Bangladesh visade på att arbetet under det första halvåret hade kommit igång bra
i relation till samtliga mål.

Målen är att öka människors
inkomst med hjälp av mikrolån, förbättra hälsa och sanitet,
minska mödradödligheten,
motverka våld mot kvinnor,
främja god utbildning och ge
stöd till barn med funktionshinder.
Det kan tyckas spretigt men
SUS strategi är att arbeta på
många områden samtidigt.
SUS tror, och ser, att förändring sker när människor stärks
inom flera områden och hela
familjer får stöd. Först då kan
de på allvar påverka sin egen
livssituation.

med CP har fått utbildning
om barnens funktionsnedsättning.
Dessutom
har lärare utbildats och informationskampanjer har
genomförts. Barn med CP
berättar att de upplever
en större acceptans inom
familjen och i samhället.
• Nya Stop Violence Against
Women-kommittéer har
bildats och de redan existerande kommittéerna har
fått fortsatt stöd. De har
mottagit 43 anmälningar
om våld mot kvinnor. 10
barnäktenskap har kunnat
stoppas, 17 fall har gått
vidare till rättslig instans
och några fall har lösts via
medling.
•
32 ungdomsgrupper har
startats. Ungdomarna har
fått kunskap om egna och
andras rättigheter och utbildning i olika inkomstbringande aktiviteter.

Förändring som har skett
Detta är ett axplock av resultaten som har uppnåtts:
•
Det finns nu 83 mikrofinansgrupper och 145
familjer har dubblerat sin
inkomst.
•
Så kallade traditionella
barnmorskor har utbildats
och hjälpt till att förlösa 72
kvinnor.
• 20 vårdnadshavare till barn

Lisa Arlbrandt
susisverige@gmail.com

Faruk
vågade
välja fritt

En av deltagarna i en ungdomsgrupp är Faruk. Hans
mamma är änka utan inkomst
och genom projektet har Faruk fått utbildning i sömnad
och börjat tjäna pengar som
skräddare.
Han bidrar nu till
familjens
inkomst
samtidigt som
han får
möjlighet
att studera
vidare och Faruk. Foto: SUS
se en ljusare
framtid.
Faruk utmanade normerna
bland ungdomarna i området
genom att välja sömnad. Han
var den ende manlige deltagaren i sygruppen, då alla de
andra unga männen valde
jordbruks- eller fiskerelaterade
aktiviteter. Både han själv och
de andra i sygruppen uppskattade hans val och att han vågade välja fritt! Lisa Arlbrandt

SUS krävde utredning om våldtäkt och dödsorsak
Vårt stöd till SUS har via
Stop Violence Against
Women-grupper till en
del gått till arbetet med att
lösa tvister och förbrytelser
främst mot kvinnor.
I novembernumret 2017 av
SUS-nyheter finns en notis om
Panna Akter som våldtogs av
tre unga män den 3 september
och följande morgon fann man
henne hängd i en tom byggnad.
Polisen beskrev fallet som
självmord och la ner det. SUS
och andra organisationer bildade en mänsklig kedja och krävde rättvisa. Efter massiva protester gav polisen med sig och

Baby misshandlades av mannens familj. Foto: Nure Alam Sohag
grep de tre unga männen. Den
28 februari ska ärendet upp
i rätten. SUS följer vad som
händer i ärendet.
I ett annat fall har SUS an-

ordnat medling när det gäller
barnäktenskap. En tonårsflicka
vid namn Baby giftes bort för
två och ett halvt år sedan. Efter
fyra månader började mannen
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och hans familj misshandla
henne fysiskt och psykiskt.
Eftersom hon inte fick komma
tillbaka till sina föräldrar rymde hon och skaffade sig jobb i
en klädfabrik.
Hennes man ville emellertid
att hon skulle komma tillbaka
och begärde medling. Den 19
november 2018 kom Baby och
hennes man till SUS kontor
i Kendua. Baby begärde skilsmässa. Hon ville återgå till sitt
jobb för att behålla sin frihet.
Hon tog också upp hur dåligt det är med barnäktenskap,
som för hennes del hade tagit
ifrån henne en underbar barndom.
Christina Tillö

Parlamentsvalet
i Bangladesh våldsamt
Dagen för parlamentsvalet
i Bangladesh blev mycket
våldsam och minst 17 personer dödades.
–En oberoende och opartisk kommission bör bildas
för att bestämma omfattningen av överträdelser i samband med valet, säger Brad
Adams, Human Rights Watch
Asienchef.
Tiden före valdagen till parlamentet, Jatiya Sangsad, den
30 december 2018 präglades
Bangladesh av våld och hot.
Tusentals anhängare av oppositionen och regeringskritiker
anhölls. Journalister kände sig
tvungna att censurera sin rapportering om valet av rädsla
för att bli anhållna och utsatta
för våld. Valdagen blev mycket
våldsam och minst 17 personer dödades.
Anhängare både till Awami
League (AL) och till det största
oppositionspartiet BNP (Bangladesh National Party) deltog
i våldet före valet, men de
behandlades inte likvärdigt av
myndigheterna. Polisen anhöll
och fängslade oppositionsanhängare, men agerade sällan
mot anhängare av regeringspartiet, enligt lokala medier.
Awami League segrade
Regeringspartiet Awami League och dess allianspartier
vann valet för tredje gången

Även FN och EU har krävt en
oberoende kommission för att
granska huruvida valet har gått
rätt till.
Cirka 100 miljoner väljare förväntades rösta vid
40 199 valstationer över landet. Nytt för Bangladesh var
att elektroniska röstmaskiner
användes i valet i sex valkretsar.

Dhaka. Väggmålning med
Sheikh Hasina, vars parti
Awami League vann valet
i december. Foto: Mats Möller
i rad. Awami League vann 288
av de 300 platserna i parlamentet, och fick cirka 95 procent
av rösterna. Premiärminister
Sheikh Hasina, nu 72 år, kommer således att styra landet
i ytterligare fem år. Hon sa att
valet var ”fritt och rättvist”
medan oppositionen beskrev
det som ”en fars”.
–Vi kräver att ett nytt val
hålls under en neutral regering så snart som möjligt, sa
Kamal Hossain, oppositionens
ledare, till pressen.

Omröstning om kvinnoplatser
Valkommissionen är enligt lag
skyldig att ordna omröstningen till de 50 extra platserna
i parlamentet, reserverade för
kvinnor, inom 90 dagar efter
det att resultatet av parlamentsvalet har offentliggjorts.
Platserna fördelas i enlighet
med partiernas storlek i valet.
Således skall Awami League tillsätta 43 platser. De 50 kvinnliga
kanditaterna väljs av de direktvalda parlamentsledamöterna.
Den 17 februari beräknar valkommissionen att kunna meddela omröstningsplanen till
dessa platser.
Eva Hägerstrand

Källor:
Wikipedia: Bangladesh election
abuses need independent probe
World News: Sheikh Hasinas
party wins Bangladesh election
reports news agency
Reuters: UN calls for probe into
Bangladesh elections
Daily star: Reserved women seats in parliament Awami League
starts selling nomination forms

Fängslad fotograf frigavs efter aktion från Amnesty
Den bangladeshiske fotografen och aktivisten Shahidul Alam har frigivits efter
en Amnestyaktion. Då hade
han tillbringat över 100
dagar bakom galler.
Shahidul Alam frigavs mot
permanent borgen, skriver
Amnesty på sin webbplats. Det
betyder att han inte kan fängslas utan en domstolsorder. Han

riskerar dock fortfarande 14
års fängelse om ett formellt åtal
väcks, eftersom han har anklagats för brott mot lagen om
informations- och kommunikationsteknik.
Orsaken till fängslandet var
att Shahidul Alam hade kommenterat de i augusti pågående
studentprotesterna till nyhetskanalen Al-Jazeera. I inslaget
kritiserade han regeringens

hårdhänta svar på protesterna
som ställde krav på tryggare
vägar efter att två studenter
dödats och 13 andra skadats
av en buss som kom i full fart
när de stod och väntade vid en
hållplats.
Amnesty inledde en aktion
för att få Shahidul Alam fri,
och den 20 november släpptes
han alltså.
Maj-Lis Koivisto
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Fair Action sätter
press på bankerna
Svenska banker borde pressa
klädjättar som H&M att
jobba mer för rimliga löner
i Bangladesh.
Det säger organisationen Fair
Action som släppte en rapport samtidigt som H&M
kom med sitt bokslut. H&M
lovade för fem år sedan att
det till 2018 skulle finnas skäliga levnadslöner för dem som
jobbar i företagets leverantörsfabriker bland annat i Bangladesh, enligt organisationens
webbplats.
Både oberoende granskare och företaget självt säger
att H&M inte lever upp till
detta mål i alla fabriker. Nu
uppmanas svenska banker att
trycka på i dessa frågor.
– De äger tillsammans 13
miljarder kronor i H&M. Om
de kräver tydlig förändring
tvingas företaget agera mer,
men det har bankerna inte
gjort, säger Maria Sjödin på
Fair Action till SVT.
I januari rapporterade Dagens ETC att H&M:s leverantörer i Bangladesh har sparkat tusentals anställda som
kräver rimliga arbetsvillkor
och lön som går att leva på.
Enligt fackförbundet Bangladesh Garment and Industrial
Workers Federation avskedades minst 7 580 arbetare vid
27 fabriker.
M-LK
Flytande galleri och teater.
Mellan gigantiska lastfartyg
på floden Rupsha i Khulnaregionen i sydvästra Bangladesh sticker den guppande
nosen på en märklig figur
fram: en båt formad som en
floddelfin, gjord av blad från
världens största mangroveskog Sundarbans.
Den har kommit till för
att skapa medvetenhet hos
lokalbefolkningen om vikten
av att skydda floddelfinerna i våtmarksområdet. Läs
reportaget om dockteatern
som räddar floddelfiner på
på blankspot.com.
M-LK

År 1426 närmar sig
– Fariya berättar hur
I Bangladesh firas Pahela
Baishakh, det bengaliska
nyåret den 14 april. Fariya
Laila, med rötter i Bangladesh och medlem i föreningen, berättar mer om hur det
kommer sig.
Kung Akbar, en av de största
mogulhärskarna, som regerade
mellan 1556 och 1609, är mannen bakom Banglakalendern,
som vare sig är muslimsk eller
gregoriansk. På den tiden var
ekonomin nästan enbart byggd
på jordbruket och han var intresserad av ett system att samla
in skatter, men han hade även
andra anledningar.
– Eftersom mogulriket bestod av människor med olika
religionstillhörigheter försökte
kung Akbar på olika sätt ena
folket, och ett sätt var att anordna gemensamma högtider,
så som just det bengaliska nyåret som varken följer den islamiska eller den gregorianska
kalendern. Kungen var visser-

Fariya Laila.
Foto: Birgitta Persson

Shubho Nabobarsho! Gott
nytt år, skrivet med chilifrukter. 
Foto: Fariya Laila
ligen muslim men han ansåg
inte att den islamiska kalendern passade det rurala
jordbrukssamhälle han
styrde. Därför kom
Banglakalendern till,
och med det även
det vi kallar för det
bengaliska nyåret, som
infaller den 14 april
i den gregorianska kalendern varje år. I år blir
det år 1426, säger Fariya.
Dagen brukar traditionellt
firas med olika kulturarrangemang, allt från körsång, teaterföreställningar och dans till
marknader. På marknaderna
finns ofta traditionellt hantverk till salu.
Kvinnor brukar ha blommor
i håret och klä sig i vit sari med
röd brodyr och männen i röd
punjabi, berättar Fariya.
–Det som har gjort det
bengaliska nyårsfirandet mest
känt för omvärlden är troligtvis Mangal Shobhajatra, den
festival som organiseras på
nyårsdagen av lärare och stu-

Nyårsmat. Panta bhat, kokt ris som fått dra i vatten och
stekt fisk, infälld bild, med olika grönsaksrätter, bhorta, är
traditionell nyårsmat i Bangladesh. Bhorta är ett sorts välkryddat grönsaksmos, gjort av olika sorters grönsaker med chili,
lök, koriander, senapsolja. Aloo bhorta, med potatis, och shutki
bhorta, med torkad fisk, är ett måste till nyår och passar bra
med dal bhorta, med röda linser, och aubergin bhorta. Ju fler
bhortas på nyårsbordet desto bättre.
Foto: Fariya Laila
denter vid fakulteten för konst
vid Dhakauniversiteten.
Det bengaliska nyåret firas
också i centrala- och norra
Indien, där det kallas Vaisakhi.
I Sverige finns många bengaliska föreningar och en del av
dem arrangerar nyårsfirande.
– I Stockholmsområdet har
vi många aktiva i till exempel
Hallunda, Kärrtorp och Kis-

ta. Firandet brukar gå till på
liknande vis varje år. Oftast
har man matstånd med olika
bengaliska maträtter, kläder
och smycken från Bangladesh. Sedan följer ett kulturprogram, där det vanligen
ingår musik, teater dans och
poesi, berättar Fariya Laila.
Maj-Lis Koivisto
susisverige@gmail.com

Föreningens bokcirkel träffas 25 mars – häng med!
Föreningens bokcirkel har nu
träffats tre gånger för att prata om böcker från eller om
Bangladesh. 25 mars träffas
vi nästa gång i Stockholm.

Inför träffen har vi frågor som
vi kan fundera över när vi
läser boken och som sedan är
ett underlag för samtalet kring
den.

Frågorna är dock bara en
vägledning. Samtalet kan handla om helt andra saker, beroende på vad deltagarna vill ta upp.
Hör av dig om du vill vara
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med så får du reda på tid, plats
och bok!

Maj-Lis Koivisto
tel 0700-20 90 29
susisverige@gmail.com

Stöttar SUS sedan 1994

Föreningen bildades efter ett
beslut i Jönköpings kommunfullmäktige. Alla politiska partier var överens om att en ideell
förening, politiskt och religiöst
obunden, skulle bildas i syfte att
skapa förbindelser med Bangladesh. I stadgarna står att ”förbindelserna kan ske i form av
bistånd, kulturutbyte, solidarisk
handel samt förmedling av kontakter mellan föreningar, institutioner och enskilda personer”.
De första åren skaffade sig styrelsen kunskaper om bistånd och
om Bangladesh genom studiecirklar och seminarier men
också genom kontakter med
människor som hade erfarenheter inom dessa områden.
År 1981 skickade vi vårt första bidrag, 19 000 kronor, till
organisationen Shapla Neer
som bedrev byutveckling i tre
byar. 1982 var vi tre från styrelsen som besökte Bangladesh
för första gången och då även
Shapla Neer. Under de elva år
vi stödde Shapla Neer hann
mycket hända i byarna bland
annat startades ett trädplante-

Foto: Jönköpings-Posten

Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh, som vår
förening samarbetar med om
biståndet till SUS, firar 40 år
som biståndsorganisation.
Inger Forsberg berättar om
de 40 årens arbete:

Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh
Insamling sker genom:
• Medlemsavgifter
•	Vårens och höstens dela
lika-brev till medlemmar
•	Gåvor vid personliga händelser som födelsedagar
och begravningar
•	Uthyrning av cykelrickshan vid till exempel
studentfirande och bröllop
•	Överskott från försäljning

på Galleri Persgården
Insamlat 2018: Totalt
160 690 kronor
Medlemsantal: 130 personer
Kuriosa: Föreningens bildades efter en motion av
förre KD-ledaren Alf Svensson i kommunfullmäktige
i Jönköping.
Lars och Inger Forsberg har
suttit i styrelsen i 40 år.

ringsprojekt i samverkan med
skolor i Jönköping. Ett projekt
som blev mycket lyckat.
1992 började vi ett samarbete med Sangjog, vars ledare,
Shafiqur Rahman, vi hade lärt
känna och hade förtroende för.
Sangjog bedrev byutveckling
bland annat undervisning, hälsovård och mikrolån.

1994 kom vi i kontakt med
SUS i Netrakona och dess ledare Begum Rokeya och vi samarbetar fortfarande med dem.
SUS har nu en omfattande verksamhet och har också blivit en
mönsterbildande organisation
i landet och utbildar andra organisationer. Vårt stöd har omfattat i stort sett alla delar i SUS

projekt men för närvarande ger
vi stöd till funktionshindrade.
Vi har sökt och erhållit Sida-bidrag till en del av projekten. Vid fem tillfällen har katastrofbistånd skickats. Styrelsen
har arrangerat studiecirklar tre
gånger med efterföljande resor
till Bangladesh. Vi har gett stipendier till tre ungdomar som
varit med oss i landet. En av
ungdomarna, en nyexaminerad sjuksköterska, ville absolut besöka ett sjukhus. Rokeya
ordnade detta. Efter besöket
på det statliga sjukhuset i
Netrakona var vi alla mycket
upprörda och frustrerade över
vad vi fått se och höra. Den
kvällen beslutade vi att starta
en insamling till ett sjukhus
i SUS regi, vilket vi fick vara
med och inviga tre år senare.
Att ta emot besökande från
Bangladesh, som skett ett antal
gånger, är både stimulerande
och lärorikt. Under 40 år har
detta arbete och alla dessa
möten berikat oss, gett oss inblickar i utsatta människors liv
och fått oss att förstå att vi är
beroende av varandra, alla vi
som lever på denna jord. Jag
letar efter ett helt nytt ord som
kan uttrycka den känsla som
kontakten har gett – ett ord
som betyder "att detta är det
mest väsentliga som skett i livet".
Inger Forsberg

Med ett stort hjärta för Bangladesh, miljö och konst
Inger och Lasse Forsberg är
eldsjälar i Vänortsföreningen
Jönköping-Bangladesh. De
var med och startade föreningen och har under alla
40 åren suttit i styrelsen.
Sju gånger har de besökt Bangladesh och genom åren har de på
olika sätt verkat för att informera om och samla in pengar
till arbetet där.
Inger och Lasse bor på
Visingsö sedan 1975. Inger fick
tjänst som lärare och senare
rektor på Visingsö folkhögskola
och Lasse drev en installations-

Inger Forsberg. Foto: Johan
Lindbom/Jönköpings-Posten

firma. Dessutom odlade de kål,
morötter, potatis och tomater
i större skala i företaget Persgården. De var pionjärer i den första miljörörelsevågen i Sverige.
Under 21 års tid drev de även,
helt ideellt, en u-landsbod som
sålde rättvisa varor. All vinst
gick till Vänortsföreningen.
Numera är de pensionärer.
Fortfarande odlar de grönsaker för eget behov och Lasse
har en biodling.
Inger har ett stort konstintresse och har sedan 2006 framgångsrikt drivit ett konstgalleri
i ett gammalt höloft, som Lasse
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byggt om. Galleri Persgården,
med sina vackra omgivningar
och spännande utställningar,
ofta med angelägna budskap,
är ett populärt utflyktsmål.
Cirka 8 000 besökare brukar
hitta dit varje år, och det är
många konstnärer som hör av
sig och vill ställa ut där.
Inger, eldsjälen med hjärta för såväl konsten som för
Bangladesh, gör allt detta helt
ideellt. När konstnärerna har
fått sina pengar går hela provisionen till Vänortsföreningen
Jönköping-Bangladesh!
Clary Mörtsell

Foto: Maj-Lis Koivisto

Vem är vem hos SUS
och i föreningen?
1. Vad gör du
i SUS/i föreningen?
2. Hur kom det sig
att du engagerade
dig för SUS?
3. Vad har ditt
engagemang
betytt för dig?
4. Berätta lite
om dig själv!
Foto: Maj-Lis Koivisto

Shilpi Biswas, SUS
1. Inom SUS började jag arbeta
med rehabilitering av funktionshindrade och med tiden
blev jag befodrad till gruppledare, sedan projektledare och
är nu projektkoordinator för
rehabiliteringsavdelningarna
i sex geografiska områden. Jag
utbildar anställda och föräldrar
i grundläggande terapier, som
de i sin tur kan använda
i hemmen för att ge stöd till
sina barn. Jag driver också
rehabiliteringen på vår avdelning på kliniken. Numera
erbjuder både staten och
andra ideella organisationer
service för handikappade och
jag försöker att tillsammans
med dem påverka så att barn
från fattiga områden och från
marginaliserade familjer också
ska få del av olika insatser.
2. Jag började hos SUS 1998,
när jag var 21 år gammal. Jag
såg en annons i en lokaltidning att SUS skulle anställa
personal till rehabiliteringsavdelningen. Det visade sig att
min lärare Begum Rokeya var
ansvarig och hon intervjuade
mig och jag fick tjänsten. Att
en organisation kunde arbeta
med funktionshindrade var
helt nytt här i området. SUS
drev projektet med stöd av
Vänortsföreningen Jönköping–Bangladesh. Jag blev
väldigt berörd av att möta
barn och vuxna som fick hjälp
av SUS och jag bestämde

mig för att jag ville arbeta för
dem. Genom åren har jag fått
många nya erfarenheter och
mött många glada ögon och
fått stora leenden från de jag
arbetat med. Det ger mig en
enorm tillfredsställelse och
också vilja att stanna i SUS
och stödja dessa människor.
3. Hela mitt yrkesliv har jag
arbetat hos SUS och jag är
väldigt tillfreds med att arbeta
här. SUS har hjälpt mig att
höja min kompetens och jag
har fått mycket fortbildning,
både här och utomlands. Jag
är så tacksam för att jag har
fått chansen att arbeta med
att rehabilitera handikappade.
Jag arbetar i det område som
jag har vuxit upp i, och det är
mycket tillfredsställande både
för mig och för de människor
jag arbetar med. Jag vill arbeta
hos SUS resten av mitt yrkesliv och hjälpa så många som
jag kan.
4. Jag har en dotter, Shreya.
Hon går i fjärde klass och fyller
tio år i oktober. Jag hoppas att
hon ska bli en bra människa
som tar sitt ansvar i samhället. Jag är lyckligt lottad, min
man är väldigt stödjande och
uppmuntrar mig att arbeta med
funktionshindrade barn.
Jag tillbringar också tid med
kulturorganisationen Udichi.
Ibland kommer folk med sina
barn även när jag är ledig och
då ger jag dem behandling och
råd.

Foto: Anton Hjärtmyr
Lars Gillegård
Föreningen för SUS –
kvinnoprojekt i Bangladesh
1. Jag sitter med i valberedningen sedan många år. Dessutom har jag fått förtroendet
att sitta ordförande på flera av
SUS årsmöten.
2. Jag har varit med sedan
starten. Jag har sedan unga år
ett stort internationellt intresse.
Det gjorde att jag som 17-åring
genom min bror blev aktiv
i Internationella Arbetslag. Där
lärde jag känna Olof Meurling
och Birgitta Hörnström som
var med och startade Föreningen för SUS i Sverige. Jag
och min fru besökte SUS 1997.
Föreningen för SUS är en av
många föreningar jag är medlem i och har varit aktiv i.
3. Jag var säkert inte ensam
om att i ett tidigt skede inse att
SUS, med Begum Rokeya vid
rodret, kunde utvecklas till
något väldigt speciellt och
positivt vad gäller internationellt solidaritetsarbete. SUS är
unikt i sin lokala förankring.
Det finns en genomtänkt ambition att bli självförsörjande
så långt det går. Det finns även
en syn i utvecklingsarbetet,
där man i stor utsträckning
involverar hela lokalsamhället,
med fokus på de mest utsatta.
Allt detta har varit väldigt
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inspirerande att följa genom
åren och i någon mån känna
sig delaktig i. Erfarenheter
som jag även kunnat ta med
mej i min egen profession
och som jag även kan se
vissa historiska paralleller till
i framväxten av våra traditionella folkrörelser runt förra
sekelskiftet och dess betydelse
för vårt Sverige i dag.
4. Jag har två döttrar Stina och
Erika och är gift med Annika.
Sedan 30 år arbetar jag som
biografkonsulent på Riksföreningen Våra Gårdar, nykterhetsrörelsens samlingslokaler,
och har därigenom haft ena
foten fast förankrad i filmbranschen och den andra
i en folkrörelse. Jag har med
åren blivit något av en nörd
på mindre, ideella, semikommersiella biografer. Jag tog
initiativ till bildandet av
Riksföreningen Biograferna,
med 250 oberoende biografer
och är sedan dess start, 2013,
dess ordförande. Familjen och
jobbet, inklusive en hel del
filmtittande, slukar det mesta
av min vakna tid. Jag läser
en hel del, saxar ut intressanta tidningsartiklar, som jag
travar på hög, skriver stötvis,
simmar och går ut med Petter – en älskvärd hund med
många funktionsvariationer.

The beginning
of a success story

Many of the early supporters of
SUS were engaged in Service Civil
International (Internationella
Arbetslag). Through that organization Olof Meurling met Begum
Rokeya and that was the start
of a lifelong support for SUS.
In Begum Rokeyas book "My
way to freedom through the light
of experience" some of the supporters of her work write about
their life and how they came in
contact with SUS. This is Olof
Meurling’s story:

I was born in the small town of Karlskoga. I have three sisters, two older
and one younger. My father was a surgeon and my mother was a housewife.
Due to my fathers career we moved
some seven times during my youth. Thus I
went to many different schools and never
grew any deep friendship relations.
I was a rather shy, lonely, obedient and
”mother-attached” child. As a young boy
I was a wolfcub and later on a scout. My
interests were stamp collecting and later
photography and darkroom work. Our
family did a lot of outdoors activities like
skiing and skateing in the winter, picking
berries and mushrooms in the summer.
In a reading family I was the least reader.
But I liked school and favourite subject was
geography. A lot of discussions at home
about politics and society made me somehow solidarity-minded and aware about
the world around. Although coming from
an overclass environment (three generations of military officers) my father had
radical views. All his children became ”leftist” in the 1968-years.
After graduation from school I went to
nine months of compulsary military training. At that time I had heard of international workcamps. By working extra at
a petrolpump I saved money and went
travelling, mostly hitch-hiking, all over
Europe.
I went to several workcamps and stayed
half a year in Israel working at a kibbutz
before the 1967 June war. I was still a childish young man but these travels made me
more mature and politically aware.

Long lasting friendship. Olof Meurling in his apartment in Stockholm with Begum
Rokeya. Their meeting in Bangladesh 1986 was the start of something bigger than
they could ever have imagined. 
Foto: Maj-Lis Koivisto
Returning home I felt obliged to go to
university although I did not want to.
I studied four years at Umeå, the ”red”
university in the far north. My subject was
town and country planning.
In Umeå I came in contact with marxist-leninist groups but I never joined.
I attended a lecture with Abbé Pierre speaking about Emmaus. But it was in the Vietnam solidarity movement that I became an
activist.
These years I was though, very unhappy, feeling lonely, not knowing what
I wanted to become or to be adult. My
parents were divorcing, occupied with
their problems. The workcamp every summer was my life-buoy.
In 1971 I moved to Stockholm as I had
the possibility to get an apartment. Several years of unsuccessful studies and
many odd jobs gave some life experience.
The workcamps brought me in contact
with the Swedish branch of Service Civil
International (SCI) where I worked intensively during ten years as a volunteer and
secretary.
There my organizing skills came into
use in exhange of volunteers and arranging camps in Sweden and India. I gave up
–8–

my academic career, went on workcamps
in India and in Bangladesh where I met
Rokeya in December 1981 at the age of
35. I soon felt she was a genuinly ”good”
person.
Rokeya wanted to fulfil a dream doing
something for the less fortunate which
was in line with my belief but which I was
unable to realize by myself. But the two of
us made it possible!
I organized contacts and handled logistics for Rokeya’s extensive travels in Europe from 1986 and onwards. It resulted
in the growth and success of SUS, larger
than we could ever imagine then. And in
which so many people have helped in various ways.
During all years I made my living from
distributing newspapers in the early mornings.
Olof Meurling
På föreningens webbplats,
www.susisverige.se, bjuder vi på ögonblick ur SUS tidiga historia. Texterna
kommer dels ur Rokeyas bok “My way
to freedom through the light of experience”, dels från föreningens dåvarande
nyhetsbrev.

Serveras med ris.

Foto: Selina Parvin

Svamp och paneercurry

Curry är en blandning av
olika kryddor. Ursprungligen
kommer blandningen från
Indien och kallas för masala.

Det finns olika typer av curryblandningar. De kryddor som
måste ingå är gurkmeja, chili,
koriander, spiskummin, lagerblad, kanel och kardemumma.
Sedan kan det även ingå ingefära, vitlök, svarpeppar, bockhornsklöver, senapsfrö, curryblad, muskotblomma, kryddnejlika och fänkål.
Kryddblandningens gula färg
kommer från gurkmeja.
Ingredienser

4 portioner
250 gr paneer i bitar(ost som
går att köpa i orientaliska
affärer)
500 gr färska champinioner
1 stor gul lök
salt och peppar

¼ tsk malen spiskummin
¼ msk malen koriander
½ tsk malen gurkmeja
1 färsk röd paprika
2 färska tomater
1 röd färsk eller torkad chili
1 tsk tomatpuré
1 tsk paprikapulver
½ tsk pressad vitlök
½ tsk pressad ingefära
½ dl olja
1 msk crème fraiche

Gör så här:
Skölj alla grönsakerna. Skala
och hacka löken. Skär champinjonerna i stora bitar, i två
eller fyra delar beroende på
smak och storlek. Blanda med
lite salt, peppar och paprikapulver.
Blanda även paneerbitarna
med paprikapulver.
Lägg champinjonerna, paneerbitarna, den hela paprikan
och tomaterna på ett ugnsfast

fat och grilla på högsta ugnsvärme ungefär 5–10 minuter,
tills de har fått färg. Vänd dem
en gång så att de får färg på
båda sidorna.
Mixa paprika, tomat och
chili i en mixer. De ska inte bli
helt passerade.
Hetta upp olja i en stekpanna eller en bred kastrull på
något mer än medelvärme.
Stek den hackade löken tills
den blir mjuk.

Blanda alla kryddor med de
mixade grönsakerna och crème fraiche. Häll alltihop i kastrullen eller stekpannan med
löken. Tillsätt även tomatpuré
och 1–2 dl vatten och koka under lock i cirka sex minuter.
Blanda i de grillade champinjonerna och rör om när kryddblandningen känns lagom kokt.
Blanda i paneerbitarna efter
några minuter och koka utan
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lock ytterligare några minuter.
Smaka av med salt och kryddor och servera med ris.


Selina Parvin
driver Food Club,
Facebookgrupp
för matbilder

Redaktionen
Redaktör för nyhetsbrevet
är Maj-Lis Koivisto (M-LK),
tel 0700-20 90 29.
Skribenter i detta nummer
är Lisa Arlbrandt, Shilpi
Biswas, Inger Forsberg,
Stephen Hinton, Annika
Gillegård, Lars Gillegård,
Eva Hägerstrand, Maj-Lis
Koivisto, Olof Meurling,
Clary Mörtsell, Selina Parvin
och Christina Tillö.

Välkommen på årsmöte!
Föreningen för SUS – kvinnoprojekt i Bangladesh
Tid: Söndagen 24 mars 2019 kl 16–cirka 19
Plats: Solidaritetshuset, Tegelviksvägen 40, Stockholm
Årsmötet börjar kl 16 och håller på i cirka en timme.
Efter mötet bjuder vi på ett kulturprogram med sång av Israt Lindblom
och dans av Selina Parvin.
Soppa och kaffe/te på maten finns att köpa till en billig peng.
Kontakta Lars Gillegård i valberedningen om du är intresserad av
styrelsearbete eller om du har förslag på ledamöter eller suppleanter
till styrelsen: 0733-72 63 56.
Motioner till årsmötet sändes snarast till styrelsen: susisverige@gmail.com
Dagordning
1.
Mötet öppnas
2.
Frågan om mötet är stadgeenligt utlyst
3.
Val av ordförande och sekreterare för mötet
4.
Val av protokollsjusterare
5.
Fastställande av dagordning
6.
Verksamhetsberättelse
7.
Balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse
8.
Frågan om ansvarsfrihet
9.
Eventuella motioner och styrelseförslag
10.
Samtal om den kommande verksamheten
11.
Fastställande av medlemsavgift och budget för 2019
12.
Val av ordförande och styrelsemedlemmar
13.
Val av revisorer och revisorssuppleanter
14.
Val av valberedning
15.
Övriga frågor
16.
Mötet avslutas

Hitta dit

Solidaritetshuset är markerat med ett svart kryss på
kartan. Följande busslinjer
har hållplatser i närheten,
de närmaste är inringade:
Linje 2 Barnängen
Linje 57 och 66
Tengdahlsgatan
Linje 76 Ljusterögatan
© OpenStreetMaps bidragsgivare, openstreetmap.org
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Verksamhetsberättelse för 2018
Föreningen för SUS
– kvinnoprojekt i Bangladesh
Styrelse
Styrelsen för föreningen har ett övergripande ansvar för föreningens verksamhet och ekonomi. Styrelsen har under året
bestått av sex ledamöten och fyra suppleanter: Christina Tillö
(ordförande), Kjell Johansson (kassör), Annika Gillegård,
Maj-Lis Koivisto, Margit Palokangas, Selina Parvin, Ananna
Nandini (suppleant), Israt Lindblom (suppleant), Lisa
Arlbrandt (suppleant) och Amanda Hammarlund (suppleant).
Övriga förtroendeposter
Revisorer: Eva Hägerstrand och Amanda Engberg (suppleant)
Valberedning: Lars Gillegård och Fariya Laila
Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft åtta sammanträden under året,
14 januari, 25 mars, konstituerande möte 25 mars, 2 maj, 18
juni, 26 augusti och 7 oktober samt 29 oktober. Begum Rokeya
och Olof Meurling deltog på mötet i augusti.
Årsmöte
13 medlemmar kom till årsmötet den 25 mars i lokalen på
Färgargårdstorget i Stockholm. Efter mötet höll Eva Hägerstrand ett föredrag om barnäktenskap i Bangladesh.
Nätverksmöte den 29 september
Den 29 september hade föreningen tillsammans med Kväkarhjälpen, Vänortsföreningen Jönköping–Bangladesh, Friends
of SUS Finland samt SUS ett nätverksmöte på Kväkargården
i Stockholm. Det var sammanlagt 17 deltagare varav 3 från SUS,
Begum Rokeya, Khaled Ehtesham och Narayan Sarker. Under
mötet diskuterades samarbetet mellan föreningarna i Norden
och SUS, årsansökan och mycket annat.
Medlemsmöte den 7 oktober
Föreningen hade ett möte där två av medarbetarna från SUS,
Khaled Ehtesham och Narayan Sarker berättade om verksamheten på SUS. 16 medlemmar kom till Färgargårdstorget.
Bengalisk mat serverades och vi fick höra Israt Lindblom sjunga
en bengalisk sång samt recitation av en dikt framförd av Khaled
Ehtesham på bengali och på svenska av Eva Hägerstrand. Selina
Parvin dansade.
Andra aktiviteter och händelser
Brev till regeringen
Tillsammans med Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh
skrev vi ett brev till regeringen där vi uppmärksammade den
på situationen i flyktinglägren i Cox Bazar och bad dem arbeta
bland annat för att förföljelserna av rohingyer i Burma ska
upphöra och att flyktingarna ska få vård, mat, boende och skydd
i flyktinglägren. Vi fick svar från Utrikesdepartementet som
redovisade vilka åtgärder som regeringen vidtar i frågan.
Begum Rokeya 70 år
I juli uppvaktade styrelsen och några medlemmar Begum
Rokeya som fyllde 70 år tidigare under året.
Besök från SUS
Mellan 20 september och 11 oktober hade vi besök av Khaled

Ethesham, projektansvarig, och Narayan Sarker, ekonomiansvarig på SUS. De besökte även Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh, Svalorna Indien Bangladesh i Lund
samt Friends of SUS, Finland.
Under sin vistelse träffade de även Svenska missionsrådet.
De gjorde flera olika studiebesök i Stockholm, Uppsala och
Jönköping.
Schysst Jul
Föreningen deltog med ett bord på Schysst Jul-marknaden 1–2
december i Stockholm och den 15 december i Uppsala. Styrelsemedlemmar samt fyra medlemmar sålde hantverk från SUS
och informerade om föreningens verksamhet.
Bokcirkel
Föreningens bokcirkel har träffats två gånger under året och läst
böckerna Lajja – skammen av Taslima Nasrin och En gyllene tid
av Tahmima Anam.
Medlemsinformation
Medlemsbladet har skickats till våra medlemmar tre gånger
under året, i februari, september och november. Vi har publicerat information om både våra egna och SUS aktiviteter och även
andra nyheter från Bangladesh i medlemsbladet, på vår webbplats och i Facebook-gruppen som har 280 medlemmar.
GDPR
Föreningen har under verksamhetsåret informerat om GDPR
(General Data Protection Regulation) i dels ett e-postutskick,
dels i en artikel i vårt medlemsblad, om hur vi lagrar data om
våra medlemmar.
Försäljning och insamlade medel
Gåvokort
Gåvokortförsäljningen under 2018 inbringade 2 000 kronor.
Hantverk
Vi har åter gott om hantverk eftersom våra besökare från SUS
tagit med sig en stor mängd hantverk. På nätverksmötet, medlemsmötet samt på Schysst Jul-marknaderna sålde vi hantverk
för 10 923 kronor.
Dela lika-dagarna
Uppmaningen att vid vår- och höstdagjämning dela sin inkomst
lika gav 9 200 kronor.
Föreningen har under verksamhetsåret totalt tagit emot 42 623
kronor i olika gåvor till SUS.
Verksamheten under 2018
• 104 betalande medlemmar
• 18 000 kronor var vår insats för det gemensamma projektet
”Integrated Development Project”, som vi driver i samarbete
med Vännernas samfund och Vänortsföreningen Jönköping
Bangladesh. I projektet ingår det skyddade boendet för kvinnor Shelter House och SVAW, Stop Violence Against Women.
• 10 300 kronor till filtar i januari.
• 4 000 kronor till offer för tornadon juni.
• Totalt bidrog föreningen med 46 000 kronor till SUS verksamhet under 2018.
Stockholm januari 2019
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FÖRENINGEN FÖR SUS - kvinnoprojekt i Bangladesh
Tillgångar

Insats SHEF
Deposition nyckel SHEF
Förbetalda medlemsavg övriga föreningar
Handkassa
Plusgiro
Sparkonto Företag Nordea

INGÅENDE BALANS 2018-01-01
Skulder
1 000,00
70,00
500,00
0,00
27 077,19
0,00

Summa:

28 647,19

Föreningsintäkter
Medlemsavgifter
Möten
Räntor

15 550,00
1 360,00
0,00

16 910,00

Insamlingar SUS
Gåvor till SUS

22 343,00

Gåva - Dela Lika dagen
Gåva resekostnad
Gåvor specialinsaml. Akutstöd översvämning
Försäljning gåvokort
Försäljning Rokeyas bok
Försäljning SUS-artiklar
Gåvor till Kvinnohuset/Shelter House
Gåvor till SVAW - Stop violence against women
Gåvor till Marianne Hofstens stipendiefond

9 200,00
0,00
10 100,00
2 000,00
300,00
10 923,00
0,00
0,00
1 000,00

Delsumma:

Summa:

28 647,19

Föreningskostnader
Avgifter övriga organisationer
Resekostnader
Informationskostnader
Medlemsmöten
Utställningar och mässor
Kontorsmtrl
Porto
Bankkostnader

Delsumma

15 286,00

Föreningens egna överskott

1 624,00

2 150,00
0,00
6 468,50
355,00
2 100,00
448,00
2 430,00
1 334,50

Utbetalningar till SUS

55 866,00

ÅRETS ÖVERSKOTT

15 697,19
0,00
2 000,00
4 100,00
1 000,00
5 850,00

RESULTATRÄKNING
Kostnader

Intäkter

Delsumma

Föreningens buffertkonto
SUS - ackumulerat Gåvokonto
SUS - ackumulerat M Hofstens stipendiefond
SUS - ackumulerat Kvinnohuset/ Shelter House
SUS - ackumulerat SVAW
Kortfristiga skulder Förbetalda medl.avg 2018

SUS Inköp SUS-produkter
SUS -Integrated Development Project
SUS Marianne Hofstens stipendiefond
SUS Kvinnohuset / Shelter House
SUS SVAW - Stop Violence Against Women
Föreningens övrigt stöd till SUS - utlägg i Sverige
SUS övrigt stöd Akutstöd
Delsumma:

Summa intäkter:

72 776,00

Summa balans:

72 776,00

7 058,69
18 000,00
2 000,00
0,00
0,00
4 641,56
14 300,00

46 000,25

Summa kostnader:

Bokslutsdispositioner

ÅRETS ÖVERSKOTT

Avsättning av Gåvor till SUS till SUS - ackumulerat Gåvokonto
Avsättning av Gåva - Dela Lika Dagen till SUS - ackumulerat Gåvokonto
Avsättning av Gåva - resekostnad - ackumulerat Gåvokonto
Avsättning av Gåvor Specialinsamling till SUS - ackumulerat Gåvokonto
Avsättning av Försäljning Rokeyas bok till SUS - ackumulerat Gåvokonto
Avsättning av Försäljning SUS-artiklar till SUS - ackumulerat Gåvokonto
Avsättning av föreningens egna överskott till Föreningens buffertkonto
Avsättning av Försäljning gåvokort till SUS - ackumulerat medel Kvinnohus/Shelter House
Avsättning av Gåva - M Hofstens Stipendiefond till SUS - ackumulerat M Hofstens stipendiefond

------------------------------------------------------------------------

Uttag från M Hofstens Stipendiefond för utbetalning till SUS M Hofstens stipendiefond
Uttag från SUS - ackumulerat Gåvokonto för utbetalning till SUS Integraded Development Project
Uttag från SUS - ackumulerat Kvinnohuset/Shelter House för utbet till SUS Integraded Development Project
Uttag från SUS - ackumulerat SVAW för utbetalning till SUS Integarded Development Project
Uttag från SUS - ackumulerat Gåvokonto för utbetalning till SUS övrigt stöd Akutstöd (Filtar, jan )
Uttag från SUS - ackumulerat Gåvokonto för utbetalning till SUS övrigt stöd Akutstöd (Orkan, maj)
Uttag från Föreningens Buffertkonto för utbetalning till SUS övrigt stöd Akutstöd (Filtar, januari)
Uttag från Föreningens Buffertkonto för Inköp SUS-produkter
Uttag från Föreningens Buffertkonto för Föreningens övrigt stöd till SUS - utlägg i Sverige

61 286,25
-11 489,75
72 776,00

-11 489,75
22 343,00
9 200,00
0,00
10 100,00
300,00
10 923,00
1 624,00
2 000,00
1 000,00
-2 000,00
-12 900,00
-4 100,00
-1 000,00
-6 100,00
-4 000,00
-4 200,00
-7 058,69
-4 641,56
0,00

Tillgångar

Insats SHEF
Deposition nyckel SHEF
Övriga kortfristiga fordringar
Handkassa
Plusgiro
Sparkonto Företag Nordea

Summa:

UTGÅENDE BALANS 2018-12-31
Skulder
1 000,00
70,00
1 015,00
0,00
40 493,94
0,00

Föreningens buffertkonto
SUS - ackumulerat Gåvokonto
SUS - ackumulerat M Hofstens stipendiefond
SUS - ackumulerat Kvinnohuset/ Shelter House
SUS - ackumulerat SVAW
Kortfristiga skulder
Kortfristiga skulder Förbetalda medl.avg 2018

42 578,94

Summa:

– 12 –

1 420,94
29 866,00
1 000,00
2 000,00
0,00
1 692,00
6 600,00

42 578,94

