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Verksamhetsberättelse From One To Another 2016

FOTAs verksamhet 2016 har fokuserat på att fortsatt stödja flickors highschool-utbildning, flickor
som antingen själva, eller deras mammor, är medlemmar i den kenyanska NGOn och kvinnoprojektet
Nikumbuke. Under 2016 möjliggjorde vi för 58 flickor att gå 1 år i highschool; 9 läste sitt avslutande
4:e år. Vi följde alla flickor genom hela sitt skolår och fick löpande statusrapporter från flickorna
själva samt från Nikumbukes ledare Bendettah Thomas Muthina.
En av medlemmarna, Louise Felldin, besökte Nikumbuke 2016 och kunde konstatera att stipendiet
betytt enormt mycket för såväl den enskilda flickan som för byarna i stort. Bland annat hade 8 av 14
flickor som examinerades 2015 gått vidare till college och universitet. Louise Felldin besökte också
Nikumbuke 2015 därvid hon konstatera att stora förbättringar hade skett under de 3 år som gått
sedan hennes volontärtid 2012. Bättre skollokaler och kliniker, fler medlemsbyar (nu 7 st), närmare
100 vattentankar på plats i byar och egna hem, många fler kvinnor som var läs- och skrivkunniga,
lönsammare företag och ett nytt miljötänkande. Bland annat var det nya centret i Lunga Lunga
anslutet till det kommunala avloppssystemet.
27/10 2016 genomförde FOTA ett större sponsorevent i Stockholm som tillsammans med övrigt
fundraisingarbete samlade in över 60 000 kr till stipendier. Detta tillsammans med 2 större
företagsdonationer innebar att vi vid årsskiftet 2016-2017, kunde erbjuda alla 72 flickor som var
kvalificerade ett highschool-stipendium på 2000 kr/person.
2016 har varit ett transformations år för FOTA. Vi valde att välja in 2 nya medlemmar i under året
vilket har varit mycket givande för organisationen som fått både ett lyft i sin layout men även i sin
struktur. Detta ledde till att man den under ett kvartalmöte den 3/1 2017 tog beslutet att arbeta om
strategi och mål för FOTA.
Föreningen är och kommer att fortsätta att vara en ideell, icke-vinstdrivande förening och förenings
syfte är att ge ekonomisk stöd och support till utbildning för flickor i utsatta områden i samarbete
med mottagande organisation på plats där flickorna till envar tid går i skola.
Föreningens strategi frammåt kommer att vara att skapa hållbara samhällen runt dessa flickor genom
att skapa center för deras mödrar att träffas. Centret ska ge support, råd och utbildning till flickornas
mammor som sen ska ge sitt stöd tillbaks till deras flickor genom deras utbildning för att flickorna sen
kan ge tillbaks till sina familjer och samhällen. Med andra ord ”From One To Another”. Detta är i
föreningens mening ”The circle of education”.
Föreningens verksamhet är opinionsbildning och insamling via donation eller sponsring för att ge
stipendier till flickornas ”High School” utbildning och att hjälpa till att etablera olika center för
mammorna. Föreningen tillhandahåller även sin kompetens och resurser för att säkerställa det
långsiktiga arbetet såväl i Sverige med donationer och sponsorer som på plats på de olika ställen där
vi har tagit ett ansvar för ovan strategi.
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Föreningens mål är att 90% av de flickor som får ett stipendium genomför sin utbildning. Detta mål
följs upp kontinuerligt av styrelsen och mottagande organisation.
Sammanfattningsvis ser jag som ordförande på året som ett produktivt och reflekterande år. Vi har
lyckats genomföra allt vi önskat och nu tagit tag i arbetet att ta FOTA till nästa nivå.
Under året 2016 har följande ekonomiska händelser skett:


Insättningar via donationer från privatpersoner och företag: 134 148 sek



Stipendieutbetalningar till Projekt Nikumbuke:



2000 kr x 58 = 116 000 SEK (Transaktionsdatum 3/1 2016)



2000 kr x 72 = 144 000 sek (Transaktionsdatum 30/12 2016)



Övriga utbetalningar till Projekt Nikumbuke (stipendieadministration):
-13 893 sek



Ändamålskostnader
o

IT: -4 996 sek (mail, hemsida, Google Drive)

o

Event: - 4483 sek

o

Besök av Bendettah Thomas Mutina -7103 sek



Resultat för året: - 158 380 sek



Utgående balans: + 6340 sek

Minus resultatet beror på att vi under 2016 betalade ut stipendier avseende 2015 och 2016. Om man
däremot tittar på balansen ser man att vi sammanfattningsvis är i god ekonomisk balans och har följt
budget för 2016.
Med den sammanfattningen går vi in i ett nytt år med förhoppningen om att lyfta FOTA till nya nivåer
både vad gäller organisation och uppnådda resultat. Vår vision är att till 2030 öppna 10 nya center
och på så sätt skapa möjligheter för 1000 flickor att ta del av skola som annars inte varit möjlig.
Närmast ligger årets mål där vi ämnar att:






150 000 sek att investera i 75 stipendier
450 000 sek för framtida omstrukturering
Skapa en ny web
Bli godkända som ett 90 konto
Starta upp arbetet med den nya organisationen
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