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Styrelse och övriga poster
Styrelsen för föreningen har ett 
övergripande ansvar för förening-
ens verksamhet och ekonomi. 
Styrelsemedlemmar: Årsmötet 
beslöt 4 oktober att välja Selina 
Parvin till ordförande. Till styrel-
seledamöter valdes Annika Gille-
gård, Kjell Johansson, Margit  
Palokangas och Christina Tillö. 
Till suppleanter valdes Lisa Arl-
brandt, Maj-Lis Koivisto, Israt 
Lindblom och Ananna Nandini. 
Revisorer: Eva Hägerstrand  
och Amanda Engberg (suppleant).
Valberedning: Lars Gillegård  
och Birgitta Persson.

Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft  
sju sammanträden, varav mer-
parten digitala: 26 februari, 29 
mars, 26 april, 24 maj, 16 augusti, 
4 oktober (konstituerande möte) 
och 26 oktober.

Årsmöte
Årsmötet senarelades på grund  
av pandemin och hölls digitalt den 
4 oktober. 15 medlemmar deltog. 

Andra aktiviteter
Under året blev vår förening  
medlem i Kväkarhjälpen.
Intergrated Development Project 
(IDP), som har bedrivits gemen-
samt med Kväkarhjälpen och  
Vänortsföreningen Jönköping- 
Bangladesh under 2018–2020, har 
fått en förlängning i ytterligare tre 
år. Ansökan beviljades av Svenska 
missionsrådet (SMR). Projektet 
omfattar totalt 6 miljoner kronor 
under 2021–2023.

Nätverksträff den 18 april 
Nätverksmöte med Vänortsför-
eningen Jönköping-Bangladesh 

och Kväkarhjälpen hölls den 18 
april via den digitala plattformen 
Zoom. 

På mötet uppmärksammades att 
SUS inte längre ansvarar för att 
driva Shelter House, och att SUS 
nu står utan bidrag till projektet 
Baby Basic.

På mötet togs även upp att SUS 
borde ha en personalavdelning 
samt ansvarsfrågan vid sjukdom  
i organisationen. Pandemin har 
lyft frågan vad som händer om 
nyckelpersoner på SUS blir sjuka. 
Medlemsmötena ställdes in under 
2020 på grund av pandemin. 
Föreningens bokcirkel träffades 
en gång digitalt, den 4 november. 
Boken som lästes var Bangladesh  
i förändringens tid av Bo Kramsjö.
Facebookgruppen Kvinnoprojekt 
i Bangladesh – föreningen för 
SUS, där vi regelbundet lägger 
upp nyheter med anknytning 
till Bangladesh, har nu cirka 250 
medlemmar.
Medlemsinformation: SUS- 
nyheter, vårt medlemsblad, kom 
ut med tre nummer, i februari, 
september och november.  
Hemsidan, susisverige.se, upp- 
dateras med det nödvändigaste.  
Vi behöver någon mer som kan  
hjälpa till med den.
Schysst Jul-marknaderna blev 
inställda på grund av pandemin. 

Försäljning och insamlade medel
Totalt har vi fått in 80 407 kronor 
genom gåva eller försäljning. De 
som betalar 500 kr eller mer som 
gåva, får Rokeyas bok som tack: 
My way to Freedom Through the 
Light of Experience.
Gåvokort: Vi sålde gåvokort för 
totalt 4 300 kronor.
Hantverk: Arnold Langefors och 
Olof Meurling tog med nytt hant-

verk efter sina respektive besök 
i Bangladesh. Tyvärr har vi inte 
kunnat sälja varorna under pan-
demin. 
Dela lika-dagarna:  
Insamlingen under vår- och höst-
dagjämning gav 11 800 kronor.
Akuthjälp:  
• 7 816 kronor som akutstöd från 
Willy Dries, Holland, på grund av 
köldsituationen i januari, förmed-
lades av oss.
• 27 805 kronor som akutstöd  
i maj och juni 2020, som stöd för 
att hantera covid-19 pandemin, 
varav 7 805 kronor lämnades av 
Willy Dries.
• 24 000 kronor som akutstöd i juli 
till SUS projekt Baby Basic.
Marianne Hofstens stipendie-
fond: Förra årets insamlade medel 
samt en gåva i årets början, totalt  
2 640 kronor, översändes till SUS 
tillsammans med akutstödet på 
grund av köldsituationen.

Verksamheten i siffror:
• 94 betalande medlemmar, vilket 
är en minskning från 2019 med en 
medlem. Vi har fått mer pengar 
i gåvor, jämfört med budget och 
föregående år. 
• Insats till Integrated Develop- 
ment Project: 17 000 kronor. 
Under bokföringsåret 2020 har 
tidigare sparad summa för Shelter 
House använts för utbetalning 
till IDP. Eftersom vi inte längre 
skickar pengar till SUS för stöd till 
SVAW och Shelter House, kom-
mer särskilda ”sparkonton” för 
dessa ändamål att tas bort från vår 
redovisning. För 2020 fanns inga 
pengar i kontot för SVAW och 
inga gåvor inkom till SVAW.
• Resultatet visar att förening-
en har ett överskott på 9 596:35 
kronor.

Verksamhetsberättelse för 2020
Föreningen för SUS 

– kvinnoprojekt i Bangladesh 


