
Föreningen för SUS-kvinnoprojekt i Bangladesh 

Verksamhetsberättelse för 2017 
 
Styrelse 

Styrelsen för föreningen har ett övergripande ansvar för föreningens verksamhet och 

ekonomi. Styrelsen har under året bestått av sex ledamöten och tre suppleanter:  

Christina Tillö (ordförande), Kjell Johansson (kassör), Annika Gillegård, Maj-Lis Koivisto, 

Margit Palokangas, Selina Parvin, Ananna Nandini (suppleant), Israt Lindblom (suppleant) 

och Lisa Arlbrandt (suppleant).  

Övriga förtroendeposter  

Revisorer: Eva Hägerstrand och Amanda Engberg (suppleant)  

Valberedning: Lars Gillegård och Fariya Laila 

 

Styrelsemöten 

Styrelsen har under året haft sju sammanträden: 22 januari, 9 april, konstituerande möte 9 

april, 2 maj, 18 juni, 28 augusti, 29 oktober samt ett arbetsgruppsmöte om webben den 9 juli.  

Begum Rokeya och Olof Meurling deltog på mötet i augusti. 

 

Årsmöte 

19 medlemmar kom till årsmötet den 9 april i Solidaritetshuset i Stockholm. Maj-Lis Koivisto 

och Margit Palokangas visade bilder och berättade om sitt besök i Netrakona där de deltog i 

SUS jubileumsfirande. Soppa serverades. 

 

Medlemsmöte den 24 september 

Föreningen hade ett möte där Begum Rokeya berättade senaste nytt från SUS och 

Bangladesh. 16 medlemmar kom till Färgargårdstorget 66. Bangladeshisk mat serverades och 

vi fick höra Israt Lindblom sjunga en bengalisk sång. 

 

Andra aktiviteter och händelser 

Schysst Jul 

Föreningen deltog med ett bord på Schysst Jul-marknaden 2–3 december i Stockholm och den 

16 december i Uppsala. Styrelsemedlemmar samt sex medlemmar sålde hantverk från SUS 

och informerade om föreningens verksamhet. 



Gåvokort 

Gåvokortförsäljningen har i år inbringat 3 100 kronor.  

Hantverk 

Vi har åter gott om hantverk och de olika försäljningarna inbringade 7 985 kronor.  

Dela lika-dagarna 

Uppmaningen att vid vår- och höstdagjämning dela sin inkomst lika gav 12 500 kronor. 

Medlemsinformation 

Medlemsbladet har skickats till våra medlemmar tre gånger under året, i mars, 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 252 följare i början av februari 2018.  

En ny informationsfolder om föreningen har tagits fram.  

 

Verksamheten under 2017 

105 betalande medlemmar. 

20 000 kronor till det skyddade boendet för kvinnor (Shelter House) 

30 000 kronor till SVAW (Stop Violence Against Women) 

23 000 kronor i akutstöd till översvämningens offer  

Totalt har föreningen gett SUS ett stöd på 82 841 kronor under 2017. 

 

Insamlade medel 

Föreningen har under verksamhetsåret tagit emot 61 573 kronor i olika gåvor till SUS.  

 

Stockholm 17 januari 2018 

	


