
Verksamhetsberättelse för 2021 
FÖRENINGEN FÖR SUS – KVINNOPROJEKT I BANGLADESH 

STYRELSE OCH ÖVRIGA POSTER  
Styrelsen för föreningen har ett övergripande ansvar för föreningens verksamhet och 
ekonomi. Styrelsemedlemmar: Årsmötet beslöt den 28 mars att välja Lisa Arlbrandt till 
ordförande. Till styrelseledamöter valdes Selina Parvin, Annika Gillegård, Kjell Johansson, 
Margit Palokangas och Christina Tillö.  
Till suppleanter valdes Maj-Lis Koivisto, Ananna Nandini och Shahina Jesmin.  
Revisorer: Eva Hägerstrand och Amanda Engberg (suppleant).  
Valberedning: Lars Gillegård och Birgitta Persson.  
 
STYRELSEMÖTEN  
Styrelsen har under året haft sex sammanträden (19 januari, 2 mars, 28 mars, 6 maj, 5 augusti 
och 24 augusti), varav merparten har varit digitala. 
 
ÅRSMÖTE  
Årsmötet hölls digitalt den 28 mars. 18 medlemmar deltog.  
 
ANDRA AKTIVITETER  
IDP 
En ny fas av Intergrated Development Project (IDP) har påbörjats och pågår 2021–2023. 
Projektet bedrivs gemensamt med Kväkarhjälpen och Vänortsföreningen Jönköping-
Bangladesh med finansiering av Svenska Missionsrådet (SMR) och omfattar totalt sex 
miljoner kronor.  
   Representanter från vår förening har deltagit i uppföljningsarbetet genom till exempel 
läsning av rapporter och deltagande i Kväkarhjälpens digitala uppföljnings-möten med SUS i 
Netrakona. 
 
NÄTVERKSMÖTEN  
Två nätverksmöten med Vänortsföreningen Jönköping-Bangladesh och Kväkarhjälpen har 
hållits digitalt under året, 14 april och den 30 oktober. Under mötena diskuterades bland 
annat SUS miljö- och klimatarbete, samt personalpolitik och frågan om personalavdelning. 
Föreningarna är eniga om att dessa frågor ska följas upp under resa och utvärdering 2022. 
 
MEDLEMSMÖTE  
24 oktober hölls ett medlemsmöte med middag på den bangladeshiska restaurangen Shere 
Khan i Stockholm. Journalisten Troy Enekvist, som har arbetat i Bangladesh och är aktuell 



med boken Klimatflykt, visade bilder och berättade om klimatförändringar i Bangladesh.  
   Ett tjugotal medlemmar deltog i mötet. 
 
FÖRENINGENS BOKCIRKEL  
Fem personer har deltagit i föreningens bokcirkel som under året har haft två möten, ett 
digitalt i april och ett fysiskt i november. Till första mötet lästes Änkan som vägrade dö av 
Shirshendu Mukhopadhyay och till det andra en novellsamlingen Den landsflyktiga av 
Rabindranath Tagore.  
 
FACEBOOK 
Facebookgruppen Kvinnoprojekt i Bangladesh – föreningen för SUS, där vi regelbundet lägger 
upp nyheter med anknytning till Bangladesh, har nu cirka 260 medlemmar.  
 
MEDLEMSINFORMATION 
SUS-nyheter, vårt medlemsblad, kom ut med tre nummer, i februari, september och 
november. Hemsidan, susisverige.se, uppdateras med det nödvändigaste. Vi behöver någon 
mer som kan hjälpa till med den.  
 
FÖRSÄLJNING OCH  
INSAMLADE MEDEL  
Föreningen deltog i Schysst Jul-marknaden i Stockholm 4-5 december och sålde hantverk 
med gott resultat. Marknaden i Uppsala blev inställd på grund av pandemin.  
   Totalt har vi fått in 83 000 kronor genom gåva eller försäljning. Vi sålde gåvokort för 1 000 
kronor och hantverk för 3 835 kronor. Dela lika-insamlingen under vår- och höstdagjämning 
gav 9 100 kronor. Dessutom fick föreningen 26 390 kronor i gåva från World Improvement 
Association Ferris Wheel Koroinen i Finland samt 7 621 kronor i gåvor från Holland. Till 
Marianne Hofstens stipendiefond inkom 6 400 kronor. 
 
VERKSAMHETEN I SIFFROR 
• 96 betalande medlemmar, vilket är en ökning från 2020 med två medlemmar. Vi har fått mer  
pengar i gåvor, jämfört med budget och föregående år.  
• Insats till Integrated Development Project: 15 000 kronor.  
• Resultatet visar att föreningen har ett överskott på 74 184 kronor. 


