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SAID Swedens årsrapport är en riktig glädjerapport. Dels för att fler och fler engagerár
sig i vår verksamhet och i våra olika projekt i partnerländer. Men framför allt för att
våra partners berättar om enastående resultat: förändrade liv, förbättrad ekonomi och
nytt hopp för vår målgrupp.Men vi vill inte vila på våra lagrar. Nu ser vi fram emot nästa
steg. Sedan 1990 har fattigdomen i världen minskat dramatiskt till följd av stark
ekonomisk tillväxt och stigande välstånd. Trots framstegen lever fortfarande över 700
miljoner människor under gränsen för extrem fattigdom och många utmaningar
kvarstår för att utrota den. Fattigdomen växer i södra subsahariska Afrika. Det är
nästan ett försummat område i biståndet. Var och en av dem är en människa med
potential och begåvning som inte kommer till sin rätt. Världens största resursslöseri!
Mål 1 i FN :s globala mål handlar om att utrota extrem fattigdom i världen. Det är med rätta det mest
självklara målet vi förknippar med SAID Sweden. Ingen ska lämnas bortom att leva i fattigdom. Världens
resurser är för alla och inte för vissa människor eller grupper. SAID Swedens verksamhet har främst syftet att
ge människor verktyg för att kunna lyfta sig ur fattigdom. Marginaliserade kvinnor och barn är vår främsta
målgrupp.
Efter ytterligare ett spännande år vill vi tacka SAID Swedens medlemmar och vänner för aktivt engagemang
och hängivenhet i verksamheten. Vi på SAID Sweden vill uttrycka vår varma tacksamhet till er för ert stöd
under 2019 genom medlemsavgifter, gåvor, donationer, och spridning av information om vår verksamhet.
SAID Sweden har som syfte att hjälpa marginaliserade och fattiga människor att bekämpa roten till
fattigdom och dess konsekvenser. Vi har nu glädjen att presentera verksamheten under 2019 och blicka fram
emot 2020. Det har varit återigen ett spännande och lärorikt år för oss. Under 2019 har vi fokuserat på tre
olika områden, nämligen- utbildning (tillbaka till skolan), entreprenörskap och kapacitetsbildning hos
människor som lever i fattigdom, genom organisering och mobilisering. Målet är att stärka gruppers och
individers möjlighet att själva kunna utkräva sina rättigheter och därmed påverka sina livsvillkor.
Ni som varje år som organisationer och personer stöder SAID-program spelar en nyckelroll i att bidra till vår
mission att bekämpa de grundläggande orsakerna till fattigdom och hunger, samt deras konsekvenser
särskilt bland marginaliserade kvinnor, barn och ungdomar.
Vi är glada över att ha dig som en del av vår berättelse och vår pågående kamp för att utrota extrem
fattigdom i vår värld. Vi vill också uttrycka vår djupa tacksamhet för ditt ovillkorliga stöd under 2019. Din
generositet genom dina medlemsbidrag, donationer, gåvor och andra gester hjälper oss att få livets
förändrade effekter av fattigdom för dem vi tjänar.
I verksamhetsberättelsen ger vi en inblick i verksamheten till våra medlemmar och allmänheten som stödjer
vår verksamhet, om hur vi arbetar för att realisera SAID Swedens vision och mål. Verksamhetsberättelsen är
för vår del årets viktigaste brev som ni får av oss.
På alla områden inom vårt tematiska fokus implementerade vi effektiva projekt som lyfte fattiga ur
fattigdom. Under året fick 401 skolbarn som lämnade skolan och de som riskerade att lämna sin skolgång
hjälp att återvända och stanna kvar i skolan genom vårt Back to School-program (Tillbaka till Skolan) i
Nigeria.
Vårt entreprenörskapsprogram med vår lokalpartner i Nigeria har fortsatt att utbilda och stödja när det
gäller att utveckla förmågan att starta eget företag, träna kunskaper i ekonomi och främja sociala
entreprenörer, mikrokrediter för att starta eget företag.
SAID Nigerias sociala bostadsprogram som SAID Sweden stödjer har under året byggt ytterligare hus för 185
fattiga och hemlösa personer. Barnen till dessa deltar i vårt Tillbaka till skolan program.

–

Under året började vi stödja ett initiativ från SAID Nigeria inom sociala företag som kommer att starta 2020.
Detta har som mål att skapa sysselsättning och främja socialt entreprenörskap ’Doing business for Good’ i
Nigeria. SAID UK gör också stor påverkan när det gäller att skapa medvetenhet om sociala utmaningar och
förbättra ungdomars liv i Storbritannien. Valentine Nzeng, SAID UK verksamhetsansvarig har gjort ett
utmärkt arbete. Till honom riktar vi ett stort tack!
Vi tackar alla nya medlemmar och organisationer, de som skänkt pengar och de som hjälpt oss att utveckla
vår verksamhet. Tack för året av ett meningsfullt och viktigt arbete för marginaliserade och fattiga
människor, särskilt kvinnor och barn. Under det gångna året har vi hjälpt våra målgrupper att få bättre
ekonomi, bättre hälsa , och bättre skolgång för barnen.
Vi arbetar både för att människor i det svenska samhället ska få ökad kunskap och engagemang i
utvecklingsarbete och samtidigt stödjer vi våra partnerorganisationer i syd. Agenda 2030 är ramverket för
vår verksamhet.
Under året har vi fortsatt ge stöd till SAID Nigerias verksamhet. :Local Enterpreneurship Access Program
(LEAP), Credit Advance Plattform (CAP), genom vilken vi ger mikrokrediter till fattiga kvinnor och familjer
som drabbats av HIV/AIDS så att de kan starta små affärer och därmed kunna försörja sig, Health &
Wellbeing (HAW) som har fokus på bättre hälsa för fattiga kvinnor och barn, Ensuring Access to Basic
Education Programme (EABEP) bedrivs under LEAP och Socielt Boende (SB) som arbetar med de fattigas
rätt till ett tak över huvudet.
Allt detta skulle inte vara möjligt utan hängivna medlemmar och medarbetare från våra lokalavdelningar från
Göteborg, Stockholm och Gävle. Liksom vi noterade förra året har det varit en utmaning att skapa och följa
en effektiv kommunikationsstrategi som når våra medlemmar och potentiella supportrar, bidragsgivare och
andra intresserade. Vi har ännu inte lyckats med detta. Samarbete med andra organisationer och skolor
skulle kunna främja vårt arbete på ett mera effektivt sätt. Det behövs mer marknadsföring och samtidigt
synliggörande av en fantastisk verksamhet och fina resultat vi får både här i Sverige och i våra
samarbetsländer.
Vi behöver bli bättre på att kommunicera vad vi gör så att vi kan synas mer. Detta kan betyda mycket för
våra intäkter. Därmed kan vi lyckas med påverkansarbetet som vinner största möjliga spridning av vår
modell i landet och samtidigt attrahera medlemmar och resurser för att bedriva vår verksamhet på ett
effektivt sätt.

Chikezie Onuoha
Verksamhetsansvarig & ordförande

–

I sin resolution 47/196 av den 22 december 1992 utnämnde FN den 17 oktober som den internationella
dagen för utrotning av fattigdom. Det inspirerades av fader
Joseph Wresinskis uppmaning till handling mot fattigdom "som
inspirerade iakttagandet av 17 oktober som världsdagen för att
utrota extrem fattigdom ”.
Tusentals dör runt om i världen på grund av hunger och
fattigdom i många länder. Orättvis fördelning av jordens resurser
är en skam för mänskligheten. Vi ser i många länder hur girighet,
korruption , maktmissbruk och grymhet leder till att många
mister sina liv på grund av brist på mat, dryck, medicin, boende
och andra för livet nödvändiga saker.
Det ligger i vår natur som människor att sträcka en hjälpande hand åt dem som far illa speciellt när det
gäller utsatta barn, kvinnor och marginaliserade människor. Det är just samma övertygelse som driver oss i
vårt dagliga arbete på SAID. Så länge orättvisor och många människor är utsatta behövs organisationer som
SAID. Vi brinner för utsatta barn och kvinnor, och tillsammans med dig kan vi göra skillnad. På fältet ser vi
dagligen exempel på tårar som förvandlas till skratt, mörker till ljus och hopplöshet till framtidstro.
Majoriteten av fattiga människor bor i Afrika och i södra Asien. Många tror att fattigdomsbekämpning är
en hopplös uppgift, att det inte går framåt. Inget kan vara mer fel. Fattigdomen i världen är i det närmaste
halverad sedan 1990. Det är en positiv utveckling – målet om en värld utan fattigdom är i sikte! Då blir vår
planet också en bättre värld att leva i för alla människor. Till detta manar FN:s Agenda 2030 oss alla .
Marginaliserade och fattiga människor särskilt kvinnor och barn diskrimineras när det gäller fördelning av
makt, resurser och säkerhet. SAID bekämpar orsaker till fattigdom och deras konsekvenser. Fattigdom
handlar också om att förvägras rättigheter, att utsättas för diskriminering och att inte kunna påverka sitt
eget liv. SAID bekämpar strukturella orsaker till fattigdom och på så sätt når långsiktig förändring i
samhället.
Ibland har vi fått frågan varför SAID Sweden fokuserar på Nigeria. Det finns några skäl varför vi gör detta.
År 2050 kommer 85 procent av de som lever i extrem fattigdom i världen från den afrikanska kontinenten.
Och Nigeria och Demokratiska republiken Kongo kommer att ta ledningen. Först och främst Nigeria har
fler människor som lever i extrem fattigdom än i Indien och Kina. Antalet människor som lever i fattigdom i
Nigeria är skrämmande. Afrika stater behöver regeringar som fokuserar på program och politik som
säkerställar bättre ekonomisk tillväxt och utveckling i kontinenten.
Tillsammans med lokala partnerorganisationer bidrar vi till att uppnå Agenda 2030 inom en rad olika
områden –utrottning av fattigdom och hunger. SAID verkar för att avskaffa hunger och fattigdom (mål 1
och 2), något som
också bland annat
berör hälsa,
utbildning,
jämställdhet, vatten
och sanitet (mål 3, 4,
5 och 6). En värld
med skriande orättvisor förblir en otrygg värld för all - inte bara för fattiga människor, utan också för
välbeställda individer och stater.

OM SAID
SWEDEN

–

SAID Sweden är en internationell utvecklingsorganisation. Vi arbetar både för att människor i det svenska
samhället ska få ökad kunskap och engagemang i utvecklingsarbete och samtidigt stödjer vi våra
partnerorganisationer i syd. SAIDs uppgift är att starta förändringsprocesser hos människor som lever i
extrem fattigdom genom att skapa ökad medvetenhet, engagemang och kapacitet, så att de får kraft att
arbeta för demokrati, mobilisera och organisera sig för att kunna utkräva sina rättigheter. Vi har ett
helhetsperspektiv på vår verksamhet. Detta innebär att vi inte bara beaktar sociala frågor, utan också
ekonomiska och miljöanknutna frågor. Ett viktig del av vår verksamhet är insamling för våra lokalpartner i
Afrika.

Vi anordnar utbildningar och workshops inom exempelvis jämställdhet, hälsa och entreprenörskap, miljö,
demokrati och mänskliga rättigheter. Vi lägger särskilt fokus på kvinnors ledar- och entreprenörskap
genom ledarskapsutbildningar och mikrofinansprogram. Genom vår verksamhet kan vi skapa medvetenhet
om individens rättigheter, mobilisera människor och stärka deras förmåga och ge dem verktyg att utkräva
sina rättigheter.
På detta sätt kan vi skapa opinion, påverka allmänheten och beslutsfattare. Därför är det mycket viktigt att
vi verkar utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv som främjar demokratisering, fattigdomsbekämpning,
jämställdhet och en rättvis och hållbar global utveckling. Drivkraften, engagemanget och
förändringsarbetet står människorna själva för.
Like som förra året, stödjer vi SAID Nigeria, vår lokalpartner. Under året har vi fortsatt stödja SAID Nigeria
program – Local Enterprenuership Access Program (LEAP), Credit Advance Plattform (CAP), genom vilken vi ger
mikrokrediter till fattiga kvinnor och familjer som drabbats av HIV/AIDS så att de kan starta små affär och
därmed kunna försörja sig, Health & Wellbeing (HAW) som har fokus på bättre hälsa för fattiga kvinnor, och
barn, EnsuringAccess to Basic Education (EABEP) och Socialt boende Housing As Human Right (HAR) som arbetar
med de fattigas rätt till ett tak över huvudet.

Vision
SAID Swedens vision är en värld utan fattigdom.

Mission
Att bekämpa och utrota orsaker till fattigdom i alla dess former genom utbildning av
marrginaliserade människor med fokus på kvinnor och unga människor, så att de får verktyg
att förändra sina levnadsvillkor.

Övergripande målet
Att skapa förbättrade levnadsvillkor för människor som lever i fattigdom i alla dess
dimensioner.

Förvaltningsberättelse
SAID Sweden är en internationell, ideell, politiskt och religiöst obunden organisation som arbetar för att avskaffa fattigdom i
världen. Globalt verkar vi under namnet SpringAid International Development (SAID).
Styrelse för SAID Sweden, en ideell förening med Orgnr. 802505–4464 lämnar härmed årsredovisning för räkenskapsår 2019.
Vi är övertygade om att fattigdomens orättvisa kräver ett kraftfullt och praktiskt svar för att ta itu med både dess orsaker och
dess inverkan på människors liv. Därför använder vi en trestegsmodell som vänder sig till rättighetshavare, ansvarshavare och
förändringsagenter så att vi kan övervinna kampen mot fattigdomen, särskilt bland marginaliserade, fattiga människor.
Allmänt om Verksamheten
Organisationens syfte och ändamål
SAID Swedens vision är en värld utan fattigdom. Målet är att bekämpa rötter till fattigdom och deras konsekvenser genom att
öka kapaciteten och kunskapen hos människor som lever i fattigdom:
-att människor som lever i fattigdom ska fa hjälp att mobilisera och organisera sig för att utkräva sina rättigheter och därmed
förbättra sina levnadsvillkor,
- förstår och hävda sina rättigheter gentemot beslutsfattare,
-Väcka intresse och engagemang inom det civila samhället om globala utvecklingsfrågor och utvecklingssamarbete.
Vi har lokalpartner i afrikanska länder, nämligen Nigeria och Kamerun. SAID i dessa länder är självständiga och driver sina egna
verksamheter men med samma vision och syfte. Vi assisterar våra lokalpartner, gräsrotsorganisationer, kvinno- och
ungdomsgrupper i fält vid förstudier med att planera och genomföra projekt i mänskliga rättigheter och företagande,
entreprenörskap, hälsofrämjande, uppföljning, ekonomihantering, utvärderingar och organisationsutveckling samt utbildning av
projektpersonal, finansiering av projekt; påverkansarbete gentemot myndigheter, organisationer, insamlingsverksamhet gentemot
allmänheten, företag och institutionella givare, främst i Sverige.
Under året fortsätter vi verksamheten som förra året. Vi kommer att arbeta för att öka medlemsantalet, göra SAID Sweden mer
synlig i samhället och söka fonder och bidrag för att bedriva vår verksamhet och därmed nå vårt mål.
SAID Sweden har som ändamål att bedriva ideell verksamhet som främjar fattigdomsbekämpning genom projekt och program i
förebyggande barn -och ungdomsverksamhet, MR, demokrati, miljö, utbildning i synnerhet av barn, ungdomar och kvinnor samt
integration av nyanlända för att minska utanförskapet i det svenska samhället. Föreningen arbetar för att motverka all form av
diskriminering. SAID agerar för att främja demokrati och respekt för mänskliga rättigheter i länder runt om i världen.
Föreningen arbetar för detta syfte genom att bedriva följande verksamhet:
Informera om SAID Swedens verksamhet för olika grupper i samhället som t ex i skolor och andra utbildningsanstalter.
Skapa forum för nyanlända att möta andra, lära sig språket i integrerande arbete.
Göra insamlingar för verksamheten i fattiga länder.
Ansöka om bidrag hos olika biståndsgivare i Sverige.
Informations- och opinionsbildning,
Förmedla volontärverksamhet till partnerorganisationer i Afrika och andra länder.
Organisera studiebesök i SAID Swedens projekt.
Den närmare inriktningen av SAID SWEDENs verksamhet framgår av den verksamhetsplan som styrelsen utarbetar för varje
verksamhetsår. Verksamhetsplanen fastställs på årsmötet
I Sverige är vi en förening, vars uppgift är att informera om och arbeta med insamling till programverksamheten inom vår globala
organisation. Dessutom har SAID som uppdrag att arbeta med utbildning samt informations- och opinionsbildningsarbete i
Sverige. De två verksamhetsområdena är på många sätt integrerade. När vi samlar in pengar sprider vi kunskap om hunger och
fattigdom. När vi berättar om vad hunger och fattigdom är och om våra globala program når vi nya investerare och motiverar
befintliga investerare att fortsätta vara partners. Vi benämner oftast våra givare för investerare, då vi ser det som att de investerar i
människors framtid.
Under 2019 har vi anordnat seminarier, workshops, kurser och fester som har nått många människor i Sverige. Informations- och
kommunikationsverksamhet riktas till olika målgrupper. Fokus har legat på agenda 2030.

Styrelse, medarbetare och medlemmar
Styrelsen ansvarar för föreningens verksamhet. Den verkställer och bereder årsmötets beslut och fattar inom
fastställda ramar övergripande beslut om SAID Swedens verksamhet. Styrelsen har under året bestått av
följande personer:
Ordinär ledamoter: Chikezie Onuoha, ordförande och verksamhetsansvarig, Chan Yng John Chu, vice
ordförande, Doris Wennerberg (sekreterare), Christopher Amalaha, (kassör), Rimon Shamman (ledamot)
Teresa Chu (ledamöt), Evline Karam (ledamot). Suppleanter: Matthew Ike och Amelia Nzeribe
Valberedning: Imad Said, Emmanuel Emer och Chikezie Onuoha
Styrelsemöten
Styrelsen har under året haft 7 protokollförda sammanträden. Mellan mötena håller kansliet styrelsen
underrättad genom regelbundna rapporter och vid viktigare händelser e-post, styrelsens WhatApps forum.
Styrelsemöte har ofta ägt rum genom Skype med en stor bildkskärm. Många frågor har beslutats genom
konsensus. Samtliga styrelsemedlemmar, såväl ordinarie som suppleanter, utför arbetet ideellt och utan
kostnad. Inget arvode har betalats till någon styrelsemedlem.
Konsulter anlitade under året har varit verksamma inom ekonomisk redovisning och IT.
Firmatecknare var Chikezie Onuoha och Christopher Amalaha
Kansli, frivilliga arbetskraft
På kansliet har vi haft Christopher Amalaha och Chikezie Onuoha. De har tagit stort ansvar för olika
administrativa uppgifter. Bokföring har skötts av Christopher Amalaha liksom deklaration till skatteverket och
andra myndigheter.
Ett projektutskott bestående av ordförande och fyra andra medlemmar har haft ansvar för projektarbete.
Chikezie Onuoha, Doris Wennerberg, John Chu och Rimoun Samman.
Utan frivillig arbetskraft skulle det inte vara möjligt att bedriva vår verksamhets. Många medlemmar har varit
mycket engagerade i verksamheten med energi och passion. Det är värt att nämna Doris Wennerberg, John Chu,
Christopher Amalaha, Berit Keszei, Simon Woldentensae, Felicima Norder, Imad Said och Immanuel Emer.
Godkänd revisor
Revisor har varit Gunnar Sjödelius. Denne har till uppgift att granska SAID Swedens verksamhet, räkenskaper
och förvaltning i enlighet med god revisionssed. Förtroenderevisorer har varit Beri Keszei och Simon
Woldentensae.
Medlemmar
Vid årets slut hade vi 88 medlemmar. Ett medlemsmöte hölls under året. Vi behöver engagera oss aktivt i
medlemsvärvning för att öka medlemsantalet. Förra året var medlemsavgift 150 sek. Medlemsavgiften bokförs
enligt kontantprincipen, vilket innebär att de medlemsavgifter för nästföljande år som betalas i december
bokförs för det år de betalas

SAID Swedens verksamhet har till stor del finansierats av bidrag från några organisationer och dels av
medlemmars donationer, grundarens gåva och avgifter. Under året 2019 fick SAID Sweden in ca. 434, 573 tkr i
donationer och medlemsbidrag. Direkt bidrag till våra samarbetspartner, SAID Nigeria har utgått med 215, 429
tkr. Reserverat belopp från årets intäkter var 158, 580 tkr, tack vare några mycket generösa organisationer och
medlemmar.

–

Vår modell
När de marginaliserade är med och bestämmer förändrar vi världen till en rättvis och hållbar värld. SAID Sweden arbetar i alla
våra projekt med en välbeprövad trestegsmodell: kunskap, organisering och påverkan. Målgruppen är människor som lever i
extrem fattigdom, människor som påverkas av vårt projekt och människor som påverkar vårt projekt. Kunskap är en
förutsättning för att kunna skapa förbättringar. Organisering krävs om vi vill samla krafter för att åstadkomma bestående
förändringar. Det är först när vi har kunskap och är organiserade som vi kan påverka vår situation på allvar. Alla involverade ska
kunna ses ansikte mot ansikte och beakta varje person som en människa med värdighet.’
Vår metod eller vårt arbetssätt som grundar sig i alla människors lika värde, utgår från ett rättighetsbaserat perspektiv till
utveckling, omfattande tre olika steg som tillsammans bidrar till att individer hjälps åt att ta sig ur fattigdom och garanterar en
hållbar utveckling. Vi fokuserar framför allt på fattiga och utsatta kvinnor. Vi verkar inom ramen för arbetet med genomförandet
av Agenda 2030 och politiken för global utveckling (PGU) med dess två perspektiv, rättighetsperspektivet och fattiga
människors perspektiv på utveckling. Det innebär att de fattiga ska få kapacitet att förändra sin livssituation.
Vi bekämpar fattigdom genom att utbilda och träna framför allt kvinnor och unga människor i entreprenörskap, hälsa och
välbefinnande, kapacitetsstärkande utbildning, organisering, mobilisering och ledarskap. Att utrota fattigdomen står högst på
FN:s lista över de nya hållbarhetsmålen, eftersom detta lägger grunden för hållbara samhällen och motverkar framtida konflikter.
Det effektivaste sättet att bekämpa fattigdom är att skapa ett rättvist samhälle och att skapa jobb så att människor kan försörja
sig. Kvinnor är av central betydelse i utvecklingsarbetet eftersom de har en viktig social och ekonomisk inverkan på både
familjen och på samhället. Studier visar att kvinnor generellt investerar 90 % av sin inkomst på familjens välbefinnande, medan
motsvarande siffra för män är 30–40 %. Kvinnor är nyckel n i vår modell. Att utbilda och stärka kvinnor är därför också nyckeln
för att utrota fattigdom
SAID Sweden arbetar i varje land med nationella strategier som ska ligga i linje med den globala strategin, med mål och delmål
för varje lands utveckling. Vi strävar efter att använda resurserna så effektivt som möjligt. Dessutom håller vi våra egna
omkostnader nere och arbetar för att göra så stor skillnad som möjligt med så små medel som möjligt i våra program. Därför
utformas våra program efter vad som behövs och vår metod efter vad som ger bäst resultat. Resultaten ska vara hållbara. Först då
är vi nöjda med hur vi har använt dina och andra donatorers pengar. Vi kommer att fortsätta verka utifrån lokala behov med
hänsyn till insatsernas specifika kontext och förutsättningar.
Sverige har en effektiv och självständig folkrörelses långvariga engagemang förankrad i civilsamhället. Vår metod lär mycket av
Sveriges erfarenhet och inser hur värdefullt det är att stödja uppbyggandet av organisationen för ett demokratiskt civilsamhälle i
utvecklingsländerna. Genom vår lokalpartner i Nigerias förmåga att verka lokalt och nära våra målgrupper, de fattiga,
marginaliserade människorna, får människor i denna fattigdom och
diskriminering möjlighet att själva påverka sina livsvillkor och utöva
inflytande i frågor som rör dem. SAID Sweden tror starkt på partnerskap och
vi vet att vi tillsammans med företag som är socialt ansvarstagande kan bidra
till att agendan uppnås. Med SAID Sweden kan företag och individer bli en
aktiv aktör i att avskaffa hunger och fattigdom.

Vår logotyp är en viktig del av vår marknadsföring och gör oss mera och mera kända –
igenkänningsfaktorn är stor, vilket vi är väldigt glada och tacksamma för.
Termen ”SpringAid” är en ordlek på två språk, en lek med ordbetydelsen på både
svenska och engelska. Logotypsymbolen representerar bokstäverna S och när de tas
tillsammans översätts symbolen till B. Det betyder att vi kan läsa symbolen som SB.
Våren (spring) medför vatten och vatten är liv. SpringAid, som det nya innebär,
hoppas på en vårtid i livet för individer och samhällen, särskilt kvinnor och barn. Kort
sagt är SpringAids syfte att vara livets vatten för fattiga och marginaliserade
människor, särskilt kvinnor och barn. Det är tänkt att vara ett Lyftbord (springboard)
som lyfter människorna upp och ut ur sin extrema fattigdom. Vårtiden är också
säsongen av tillväxt, och logotypen SB betyder ”framgångsrik miljardär” eller
”framgångsrik verksamhet” när den läses på engelska. Ordet spring på svenska
betyder ”hoppa, springa”. Det innebär att springa till hjälp, till hjälp åt de fattiga.
Ordet vår på svenska understryker även hur brådskande vår gemensamma kamp är
för att utrotta fattigdom och hunger. De som har möjlighet att hjälpa de fattiga ska
göra det med all hast.

–

Integration av nyalända: Vi arbetar i förebygande
barn -och ungdomsverksamhet samt integration av
nyanlända för att minska utanförskapet i det
svenska samhället. Integration blir en verktyg för
fattigdombekämpning. Aktivt arbetar vi för att
motverka all form av diskriminering. Vår
verksamhet främjar demokrati och respekt för
mänskliga värdighet.

Tillgångavägsätt: Utgångspunkt för vår
verksamhet är mänskliga rättigheter och
människans värdighet med Agenda 2030 som
ramverk. Arbetet bygger på en tilltro till
människors förmåga att påverka sin framtid.
Hjälp till själv-hjälp är en förutsättning till
ekonomisk tillväxt. Människan bli deltagare i
samhällsutvecklingen. Vi antar ett integrerat
rättperspektiv på alla våra aktiviteter. Vi tror på
delaktighet.

–

Det finns dock miljarder människor på andra sidan om
dessa skiljelinjer. För hundratals miljoner människor
runt om i världen är svårigheter bara garanterade. Det är
verkligheten för alla barn som vi skickar tillbaka till
skolan i vårt Tillbaka till Skolan program.
Om du tänker på livet som en resa gör varje hinder resan
svårare. Många på vår väg framåt har varit relativt klara
för hinder. För en tjej som är född i subsahariska Afrika,
en av de fattigaste regionerna i världen, krävs att
övervinna hinder efter hinder efter hinder för att komma
till ett hälsosamt, produktivt liv.
GateKeepers visar upp årliga rapportkort om världens
framsteg mot hållbara utvecklingsmål (SDG), 17
ambitiösa mål som FN: s medlemsstater har åtagit sig att
nå 2030. Idag beräknas miljarder människor att missa de
mål om det fortsätter som det är nu. Om vi hoppas
påskynda framstegen måste vi ta itu med ojämlikheten
som skiljer de som har från de som inte har.

Att bekämpa fattigdom och öka det
gemensamma välståndet kräver att alla
har möjlighet att delta fullt ut i alla
aspekter av livet. Offentlig diskussion är
ett viktigt medel för social förändring och
ekonomiska framsteg. Samtidigt har det
politiska och sociala deltagandet
inneboende värde för det individuella
välbefinnandet.
Det är vårt etiska och moraliska ansvar att
bekämpa fattigdom i alla dess former i
världen. Detta är kampen som SAID har
ägnat sig åt i nästan ett decennium.
SAID bekämpar de grundläggande
orsakerna till fattigdom och deras
inverkan i alla former. Vår vision är en
värld utan hunger, där mänskliga
rättigheter respekteras och människor har
möjlighet att förverkliga sig själva.

–

I Nigeria håller fattigdomen
massor i sitt grepppå grund av dåligt ledarskap, brist på
utbildning och korruption som hindrar de sociala och
ekonomiska utvecklingen. Det ökar med dagen.
Fattigdomen har varit massiv, genomgripande och
uppslukar de flesta nigerier. Nigeria är idag världens
fattigdomskapital. Det är därför vi alla bör vara
involverade i kampen mot fattigdom och hunger i detta
land.

–

Säkerställa tillgång till
utbildning program (STUP)
Data om skolgång i Nigeria Det finns över 13,2 miljoner barn i skolålder i Nigeria
som inte är i skolan. Deras föräldrar lever i extrem fattigdom (UNICEF). SAID
Sweden Tillbaka till Skolprogrammet i samarbete med vår lokalapartner SAID
Nigeria syftar till att söka, hitta och skicka dessa barn tillbaka till skolan eller hjälpa
till att hålla de som riskerar att hoppa av att stanna kvar i skolan. Tillsammans vi
kan ge varje barn möjlighet till en bra start i livet.
Detta gör SAID Tillbaka till skolan:

–
Här har ni en blink om några av seminarierna:

–

SAID Sweden anordnar ett stort antal seminarier runt om
i Sverige! Kom och mingla med andra som delar vår vision
och utbyt erfarenheter, ställ frågor till de som leder vår
verksamhet.
Mycket fokus har vi lagt på FN:s utvecklingsagenda som
antogs 2015, så kallad Agenda 2030 (SDGs). De gäller 17
mål med 169 delmål som tillsammans ska kunna uppnå en
ekonomisk, social och miljömässigt hållbar utveckling till
år 2030.
Tillsammans med lokalpartnerorganisationer bidrar vi till
att Agenda 2030 uppnås inom en rad olika områden avskaffning av fattigdom och hunger, god utbildning.
SAID verkar för att avskaffa hunger och fattigdom (mål 1
och 2), något som också bland annat berör hälsa,
utbildning, jämställdhet, vatten och sanitet (mål 3, 4, 5
och 6). Vi ligger särskilt fokus på utbildning av flickor
genom vår Tillbaka till Skolan.
SAID tror starkt på partnerskap och vi vet att vi
tillsammans med företag som är socialt ansvarstagande
kan bidra till att agendan uppnås. Med SAID kan företag
och individer bli en aktiv aktör i att avskaffa hunger och
fattigdom.
Hur många människor känner till globala målen?
Under 2019 deltog vi i några relevanta kurser och events.
Bland annat kurser som anordnas av SIDA, Forum Syd,
Entreprenörskap Forum Uppsala. SE Forum Stockholm.
SAID Sweden är en lärande organisation. Därför är det
viktigt för oss med kapacitet och organisationsutveckling
för att bli ännu bättre i vad vi gör. Vi lär oss bästa praxis
från världsledande personer i de olika områden vi verkar i.

–

–

Bostadsbristen i Nigeria beräknas till mellan 16-18 miljoner enheter
och Världsbanken konstaterar att Nigeria måste producera 720
enheter årligen i 20 år för att börja se slutet. Cirka 85% av
stadsbefolkningen bor i hyrt boende och spenderar 40% av sin
månatliga inkomst på hyra. Det finns många hemlösa, inklusive
gatubarn som bor under broar och hytter.
SAID betonar med all styrka att säkra och trygga bostäder är en
mänsklig rättighet och regeringar, samhällen, grupper och individer
spelar en stor för att säkerställa dess tillhandahållande av dessa
bostäder. Detta är anledningen till att SAID Sweden stödde SAID
Nigerias byggandet av hus för 185 fattiga personer att säkra sina egna
bostäder i Umuguma och Okuku i Owerri, sydöst Nigeria 2019

–

God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Mål 3 i
FN:s globala mål handlar om hälsa och hur det är en förutsättning för att människor ska kunna leva sina liv till sin fulla potential.
Nigeria har en av de sämsta hälsoindikatorerna i världen. Spädbarnsdödligheten är 67 per 1000 födslar (2016). Förebyggbara eller
behandlingsbara infektionssjukdomar som malaria, lunginflammation, diarré, diabetes, mässling och hiv/aids står för mer än 70% av de
uppskattade en miljon dödsfall i åldern under fem år till följd av någon av ovan uppräknade sjukdomar. Statistik är inte bara siffror. De
representerar människor och detta visas varje dag. Nigeria förlorar cirka 2300 barn under fem år dagligen och 145 kvinnor i fertil ålder. Detta gör
landet till näststörsta för barn -under-fem- samt mödradödlighet globalt.

HIV/AIDS

Undernäring av barn
Förebyggbara eller behandlingsbara infektionssjukdomar som
malaria, lunginflammation, diarré, mässling och hiv / aids står
för mer än 70 procent av de uppskattade en miljon under fem
dödsfall i Nigeria.
Nigeria förlorar cirka 2300 under fem år och 145 kvinnor i
fertil ålder. Detta gör landet till den näst största under-fem
och mödrar dödlighet globalt. SAID Nigeria , vår lokalpartner
samarbetar med VITAMIN ANGELS för att bekämpa barn
undernäring.
Undernäring är den bakomliggande orsaken till sjuklighet och
dödlighet hos en stor andel barn under 5 år i Nigeria. Den står
för mer än 50 procent av barns död i denna åldersgrupp.
Som en del av SAID Swedens hälsofrämjande program
samarbetar vi med vår lokal partner SAID Nigeria och Vitamin
Angels att mobilisera byar för att förbättra mödrars och barns
hälsa. Genom vårt nätverk genomför vi moder- och
barnhälsofrämjande aktiviteter i landsbyggden särskilt i
sydöst Nigeria. Aktiviteter riktar sig till gravida,
vårdbehövande och kvinnor som förväntas att få barn. Dessa
kvinnor får multivitaminer, barn får 100 000 och 200 000 IU,
beroende på ålder och albendazol för att avmaska dem.

HIV är fortfarande ett av de allvarligaste globala hoten i vår tid. Under 2017
smittades 1,8 miljoner människor med HIV och 940 000 dog av aidsrelaterade
orsaker. Nigeria har den näst största HIV-epidemin i världen och en av de högsta
antalet nya infektioner i Afrika söder om Sahara.. Många människor som lever med
HIV i Nigeria känner inte till sin status. I Nigeria 2018: 1 900 000 människor levde
med HIV, 130 000 personer var nyligen smittade med HIV och 53 000 personer dog
av en AIDS-relaterad sjukdom.
SAID Nigeria har en lång historia i programmering och opinionsbildning om HIV/
AIDS. De arbetar med flickor och kvinnor och får fram förändringar på gräsrotsnivå
genom länkar och nätverk med lokala företrädare i dessa samhällen. Vi stödjer
SAID Nigeria i HIV-bekämpningen. Vi anpassar våra interventioner till de
nationella målen. Tillsammans med SAID Nigeria arbetar vi med hiv förebyggande
arbetade vi i 48 gymnasieskolor i Nigeria.
Vi har också fortsatt att stödja interventioner som hindrar att mödrar med hiv
överför viruset sina barn (PMTCT). I samarbete med Positive Action for Children Fund
(PACF) har SAID Nigeria bidragit till ökad kunskap och miskning av HIV i
Nigeria.
Här i Sverige, besöker vi skolor och organisationer och berättar om vart arbete

med hiv-patienter och familjer. Vill du få ett besök från oss, är du
välkommen att kontakta oss via mejl info@saidsweden eller på tel. 073 658
37 66

Stoppa könsstympning
Idag vet vi att könsstympning skadar miljontals flickor och
kvinnor runt om i världen. SAID är bland de mest aktiva
organisationer i Nigeria som innovativt arbetar för att
könsstympning ska upphöra i världen.
I Nigeria samarbetar SAID Nigeria med traditionella och trons
- och andra ledare, beslutsfattare i byar för att tillsammans få
ett slut på könsstympning.
Av sammanlagt 200 miljoner kvinnor och flickor över hela
världen som har blivit offer för könsstympning har Nigeria
den enskilt största siffran. Omkring 20 miljoner flickor och
kvinnor har blivit offer för kvinnlig könsstympning (FGM) i
Nigeria. Kvinnlig könsstympning är olaglig i Nigeria, men än
har det inte blivit en enda fällande dom.
Vår partner SAID Nigeria bekämpar kvinnlig könsstympning
från by till by på ett innovativt sätt. De har samarbetat med
The Girl Generation i kampen mot könsstympning, denna
fruktansvärda skadligatradition.

Kampen mot bröst canser
Idag präglas cancervården i Afrika söder om Sahara av sena diagnoser,
begränsad tillgång till behandling och dåliga behandlingsresultat. Som ett
resultat av detta är cancer dubbelt så dödlig i dessa länder som exempelvis
västvärlden. Den stora förekomsten av förfalskade cancerläkemedel på
marknaden är ett stort problem i cancerbehandlingen. Bröstcancer ökar
bland kvinnor i Nigeria. Sedan flera år tillbaka deltar SAID Nigeria i
påverkan och manifestation mot bröstcancer som anordnas av Bröstcancer
Association , (BRECAN) Imo State Chapter, Nigeria, på världsdagen mot
bröstcancer.

–

I Afrika söder om Sahara däremot
har andelen fattiga visserligen
sjunkit, men befolkningen har
samtidigt vuxit. Totalt sett har
antalet fattiga därför ökat. Idag
bor mer än hälften av världens
fattiga i regionen. Enligt
Världsbankens prognoser
kommer 87 procent av alla fattiga
i världen att vara bosatta i Afrika
söder om Sahara år 2030.

–

Utmanaingar
Skicklig kommunikation inspirerar och engagerar medarbetare och handlar inte om att övertala – utan om att
övertyga. De kommunikativa utmaningarna för organisationer som SAID Sweden och dess ledare är många och
olika. För att kunna lyckas med detta behöver vi verktyg till tydlig kommunikation för trovärdiga beslut och
inspirerande budskap. Med sådant kan vi påverka organisationen och nå ut med visioner och mål på ett sätt som
skapar engagemang och tillit hos medarbetare, medlemmar, bidragsgivare och de som stödjer vår verksamhet. Vi
har inte hittat effektiva kommunikationsverktyg. Därför behöver vi arbeta med ett kommunikationssystem som
fungerar. En annan sak är att satsa på att synliggöra dess verksamhet och dess resultat för att kunna attrahera
medlemmar och resurser för verksamheten. Sociala medie plattformar måste bli en väsentlig del av detta. Till detta
hör också att bygga nätverk med andra som arbetar med samma frågor.
Delvis handlar detta om att våra styrelseledamöter ska bli ännu bättre ledare och ta sitt ledarskap till en högre
nivå för att som ledare och förebild inspirera, motivera och engagera varandra till att prestera och nå resultat. Ett
bättre ledarskap blir förmågan att påverka, motivera och möjliggöra för andra att bidra till effektiviteten och
framgången i vår förening. För detta ändamål kommer vi att satsa på ledarutbilning, speciellt för våra
styrelsemedlemmar och andra volontärer. Medarbetarna är den viktigaste resursen – hur vi kan engagera dem att
ta organisationen till nästa nivå, ta ansvar och samtidigt skapa lojalitet till föreningen.
Marknadsföring i sociala medier har blivit ett viktigt verktyg för att lyckas som organisation. Det gäller att
använda Facebook, Instagram och Linkedln, Youtube mm i föreningsarbete. Vi behöver bli bättre på detta.
Arbetet med att leta efter stiftelser och fonder som kunde vara villiga att ta ett mer långsiktigt engagemang för
SAID:s verksamhet har inte fungerat. Detta kräver någon med bra kontakter, energi och tid att lägga åt detta.

Framtida utveckling
Det som vi skrev om 2018 gäller också 2019. Av erfarenhet är det viktigt att styrelseledamöter och suppleanter står
bakom SAID Swedens vision, har erfarenhet av ideell verksamhet eller genom aktivitet som rör utvecklingsarbete
och globala rättvisefrågor. De måste också vara beredda att lägga ner tid och prioritera uppdraget.
SAID Swedens styrelse vill arbeta långsiktigt för att ha bestående resultat. I detta sammanhang är det viktigt att
vi förändras och utvecklas för att fungera väl i en föränderlig värld för att kunna klara de nya krav som en sådan
tid ställer på oss. Det är just detta som kan garantera hållbarhet i SAID Sweden.
Trots att vi inte har institutionell finansiering har vi lyckats med att hjälpa tusentals människor att lyfta sig ur
extrem fattigdom.
Vi behöver fokusera mer på extern kommunikation och marknadsföring. Detta innebär att ägna mer tid åt att
informera om SAID Sweden verksamhet för att attrahera mer medlemmar, ökat finansiellt stöd från företag,
organisationer och privata givare. Detta är viktigt eftersom likviditetsproblem är något som drabbar många
föreningar, osäkerhet när det gäller bidrag och insamlade medel. Vi behöver öka personliga brev som vi skickar till
våra kontakter med förslaget att bli månandsgivare. Om de inte blir månadsgivare skulle flera kanske ge
engångsgåvor. Vi behöver bli bättre med att regelbundet sköta givarservice och utskick av jul- och
gratulationskort samt givarbrev. Nu har vi någon som sköter ekonomi regelbundet med VISMA
ekonomiprogramet.
För att assistera SAID Nigeria finns några av våra medlemmar som är beredda att investera med SAID Nigeria i ett
socielt företag i Nigeria. Det handlar om att bygga en vattenfabrik. Syftet är att vinster från företaget ska gå till
SAID Nigerias verksamhet. Företaget planeras starta mellan juni-september 2020. Redan har man köpt mark till
detta.

–

SAID har närvaro i samtliga större kanaler på sociala medier, Facebook, Twitter och Youtube.
Kommunikationen med våra investerare, samarbetspartners, volontärer och andra intressenter
sker också med hjälp av dessa kanaler och mail samt nyhetsbrev. Under året planerades en
kampanj för att få in fler privata månadsgivare.
Påverkansarbete
Opinions- och påverkansarbete är en viktig del av SAID Swedens verksamhet. Eftersom grundaren
är själv ursprungligen från ett utvecklingsland, har vi större potential att rikta uppmärksamheten
på människor som ursprungligen kommer från utvecklingsländer. Dessa anser vi har en stor
potential att påverka och bidra till utveckling av sina hemländer.
Frivilligt engagemang
Frivilliga insatser har utförts av cirka 20 personer inom insamling, evenemang, föreläsningar,
presentationer med mera. För att effektivisera vår volontärverksamhet bestämde vi att inte
anordna speciella volontärträffar. Istället använder vi volontärer till de enskilda events som
arrangeras under året. S:ta Maria Magdalena och Kristus konungen församlingar i Göteborg, och
S:t Pauli församling, Gävle har hjälpt att sprida information on SAIDs verksamhet bland sina
respektive medlemmar.
Information och Insamling
SAID Swedens kommunikations- och informationsarbete riktar sig till en bred målgrupp. De
viktigaste informationskanalerna är SAID Swedens hemsida och Facebook. Vi kommer att
fortsätta marknadsföra oss på Facebook, WhatsApp, via webbplatsen, samt via andra sociala
medier.
SAID Sweden behöver annonsera för att verksamheten ska nå flera människor både i Sverige och
utanför. Vi behöver också öka våra inlägg på sidan och inbjuda vänner och använda vännernas
nätverk för att få en större räckvidd. Erfarenheten lär oss att detta ökar gillamarkeringar av antalet
visningar.
Det verkar som människor är trygga när de får koppla ett ansikte till verksamheten. Därför är det
viktigt att alla principiella verksamhetsledare delar viktiga inlägg i facebook på egna sidor. Att
skapa en sluten Facebookgrupp av de som älskar SAID Sweden kan vara också till nytta.
Facebook fortsätter att vara det medium där vi hela tiden når ut till nya människor och bygger upp
förtroende för verksamheten. Ambitionen är att varva information om verksamheten med direkta
uppmaningar att bidra. Eftersom SAID i andra länder har egna officiella Facebook sidor, kommer
vi också att dela viktiga inläggen från dem på vår sida.
Genom webb: www.saidsweden.se liksom vår Facebook kommer vi att få en webbsida som är
levande och interaktiv och går lät att uppdatera. Meningen är att synkronisera den med de andra
SAID Swedens sociala medier och att alla Facebook uppdateringar syns i ett flöde på hemsidan.
Tyvärr har vi inte lyckats med att hålla vår hemsida levande med aktuella händelser.

–

Arbetet skulle underlättas om vi hade någon anställd. Nu har vi inga resurser för att anställa någon varken på hel
eller deltid. I framtiden hoppas vi kunna anställa en verksamhetsansvarig även om det skulle vara på halvtid. En
förutsättning för att verksamheten ska bli bärkraftig är att en anställd kan garanteras fast lön. Vi skulle också
kunna få en på projektanställning på deltid som kan ägna sig åt företagskontakter och insamling.
Vi behöver hitta ett antal investerare som är beredda att stödja verksamheten långsiktigt. Vi är medvetna om att
mer pengar för administration och insamling är en förutsättning för SAID Sweden att kunna bli hållbar. Vi behöver
åtminstone en anställd som verksamhetsledare och en person som kan ägna mer tid åt administration och
insamling.
Av vikt måste SAID Sweden öka sin satsning på insamlingsverksamhet och möjligheten att söka projektbidrag från
Forum Syd och andra relevanta bidragsgivare i Sverige. Detta kommer att ge oss större möjligheter att ge
nödvändiga stöd till våra lokala partner i utvecklingsländer.
Vi kommer att satsa på att få fler som är allt bättre insatta i verksamhetens olika delar, vilket blir avlastning på
ordförande. Vi kommer också att fortsätta att söka långsiktiga partnerskap med finansiärer, där vi kan skräddarsy
projekt utifrån finansiärernas prioriteter, t.ex. för unga flickor, flyktingläger eller andra utsatta grupper.
Vi har inte lyckats med att regelbundet skicka nyhetsmail till våra medlemmar, supportrar och givare. Detta
behövs varje månad med innehållet vad vi gör både i Sverige och våra lokalpartner i olika länder. Detta skulle
synliggöra vår verksamhet för svenska medlemmar och andra intresserade. Det krävs ett aktivt informationsarbete
för att öka antalet medlemmar och prenumeranter.

Gävle den 29 feb 2020
Underskrifter
Styrelsen har vid sitt sammanträde fastställt denna handling den 29 feb 2019
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Gunnar Sjödelius, Gävle den 7 mars 2020

SAID SWEDEN RESULTAT OCH STÄLLNING

–

Intäkter
Under 2019 hade vi hoppats på en tillväxt. Det har inte blivit så. Detta berodde på att de flesta
ansökningar som vi gjorde inte kunde beviljas. Insamlingsresultatet i Sverige blev lite mindre än
resultat för 2018– 434, 573 tkr. Insamlade medel kom från medlemsavgifter, donationer från
organisationer och privatpersoner.
Under 2019 upp gick 90,2 % av SAID Swedens insamlade pengar till ändamålet. Merparten av dessa
medel fördes vidare direkt till verksamheten i programländerna. En del av medlen användes till att
driva opinion i Sverige och informera om fattigdomsproblematiken samt flickors rättigheter. Det
mesta informationsarbete skedde genom våra öppna seminarier i Stockholm, Göteborg och Gävle.
Kostnader
SAID Swedens verksamhet har finansierats till stor del av bidrag från några organisationer och dels av
medlemmars donationer, grundarens gåva och avgifter. Under året 2019 fick SAID Sweden in ca. 434,
573 tkr i donationer och medlemsbidrag. Ändamålskostnaden, den andel av de insamlade medlen som
går till ändamålet som består av programverksamhet, information och opinionsbildning, uppgick till
215,429 tkr, medel som överfördes till internationella globala program. Totalt uppgick våra
administrations- och insamlingskostnader 2019 till 32,846 tkr av insamlade medel. Reserverat belopp
från årets intäkter var 158, 580 tkr, tack vare några mycket generösa organisationer och medlemmar.

434 573

EKONOMISK REDOVISNING

SAID SWEDEN
ÅRSREDOVISNING 2019, ORGNR 802505–4464.

Intäkter
Verksamhetsintäkter

Not 2

Gåvor

14 650

3072

Bidrag

383 000

301 000

4 200

5700

34 220

50 400

8 600

50 500

443 364

410 672

Medlemsavgifter

Donationer
Övriga intäkter
Summa verksamhetsintäkter
Kostnader
Verksamhetskostnader

Not 3

Ändamålskostnader

- 409 874

-215429

Insamlingskostnader

- 2 483

- 24000

Kommuikationskostnader

- 12 165

- 5793

- 1 371

- 3651

- 5 180

- 8846

- 443 364

-275993

1305

134 679

Banktjänster
Administrationskostnader
Summa verksamhetskostnader
Verksamhetsresultat
Balansräkning (tkr)

2019-01-01

2019-12-31

2018-01-31

2018-12-31

23 901

158 580

Tillgångar
Bankgiro 381–0066

Sparkonto SEB (gåvor)

0

0

Reseförskott

0

0

Saldo skattekonto

0

0

Kortfristiga fordringar

0

0

Förutbetalda kostnader

0

0

Kassa och Bank

Summa tillgångar
Balansräkning

2018-12-31  2019-12-31

Eget kapital och skulder

23,901

Eget Kapital

0

0

Övriga egna insättningar

0

0

Balanserat resultat

0

0

Årets resultat

1305

158,580

134 679

Summa eget kapital
Skulder

0

0

Kortfristiga skulder

0

0

Leverantörsskulder

0

0

Övriga skulder

0

0

Summa kortfristiga skulder
Summa eget kapital och skulder

23 901

158 580

Bokslutskommentarer

Not 1 Redovisningsprinciper
Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen,
och Bokföringsnämndens allmänna råd 2012:1.
Tillgångar och skulder
Tillgångar och skulder har värderats till nominellt värde. Fordringar upptas till det belopp
som efter individuell prövning beräknas bli betald.
Intäkter

–

Gåvor
Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
Bidrag

Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållna
bidrag redovisas som skuld till dess villkoren för att erhålla bidraget uppfylls.
Not 2 Gåvor och bidrag (tkr)

2018

2019

GÅVOR SOM REDOVISATS I RESULTATRÄKNINGEN
Företag/organisationer

383, 000

Medlemsavgifter

301 000

5,200

5700

Privatpersoner

23,207

3072

Donation gåvor

42, 220

50 400

8,600

50 500

Övriga gåvor
Summa insamlade medel

462,227 410 672

Samtliga bidrag kommer från S:ta Maria Magdalena församling, Göteborg. Gåvor har
erhållits av bekanta och vänner. Donation har erhållits av grundaren, Chikezie Onuoha samt
de medel som medlemmarna betalade för resan till och uppehälle i Nigeria för att besöka
projektet.
Not 3 Ändamålskostnader (tkr)
Som ändamålskostnader klassificeras sådana kostnader som har ett direkt samband med att
uppfylla organisationens ändamål enligt dess stadgar. I ändamålskostnader ingår kostnad för
beviljade medel för respektive ändamål.
Insamlingskostnader
Insamlingskostnader är de kostnader som direkt hänför sig till insamlingsarbetet och som
varit nödvändiga för att generera externa intäkter.
Administrationskostnader

Administrationskostnader är sådana kostnader som behövs för att administrera SAID
Sweden verksamhet. Ett visst mått av allmän administration är ett led i att säkerställa en god
kvalitet på SAIDs Sweden interna kontroll och rapportering, såväl externt som internt.
Gävle den 29 feb 2020
____________________________

Underskrifter
____________________________

–

John Chan Ying Chu (vice ordf)

Chikezie Onuoha (ordf)

__________________________

____________________________

Doris Wennerberg (Sekr)

Evline Karam (ledamot)

__________________________

_________________________________

Teresa Chu (ledamot)

Christopher Amalaha (Kassör)

Revisionsberättelse har lämnats, datum ______________________
_________________________________ Gävle den 7 mars 2020
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