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Styrelsen för From One to Another får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 2021.

Förvaltningsberättelse
Information om verksamheten
FÖRENINGENS VISION, MÅLSÄTTNING OCH METODIK
From One To Another är en ideell förening med visionen att en bättre och mer jämlik värld skapas av
utbildade medborgare. Rapporter, forskningsresultat och statistik visar att satsningar på höjd
kunskapsnivå för kvinnor och flickor dessutom gynnar såväl hela familjer som berörda samhällen.
Föreningens målsättning är att arbeta för varje flickas rätt att utbilda sig och forma sitt liv. När kvinnor
och flickor kan bidra på samma villkor som män och pojkar, blir samhällen mer jämställda och som en
konsekvens ökar dess välstånd. Att ge kvinnor jämställda villkor på arbetsmarknaden är en katalysator,
som i förlängningen verkar för minskad fattigdom genom ökad produktivitet och ekonomisk tillväxt.
Organisationen anser också att jämställdhet är en viktig förutsättning för en hållbar och fredlig
samhällsutveckling.
From One To Another verkar för alla flickors rätt till utbildning och arbetar direkt för FNs globala mål:
SDG 4. Quality Education (4.1 By 2030, ensure that all girls and boys complete free, equitable and
quality primary and secondary education leading to relevant and Goal-4 effective learning outcomes).
SDG 5 Gender Equality (5.1 End all forms of discrimination against all women and girls everywhere).
För att lyckas med målen delar organisationen ut gymnasiestipendier till kenyanska flickor samt etablerar
och driver kvinnocenter för deras mödrar och andra vuxna kvinnor. Strategin bygger på en metodik som
arbetar i en påverkanscirkel. För att kunna erbjuda så många flickor som möjligt gymnasieutbildning
behöver man engagera flickans omgivning. Därför etablerar och driver organisationen kvinnocenter för
support, rådgivning och utbildning av flickornas mammor och/eller annan kvinnlig vårdnadshavare. Detta
sker i samarbetet med en lokal NGO (Non-governmental Organization), Nikumbuke Project, i Lunga
Lunga. För att skapa ett långsiktigt och hållbart engagemang utvecklar From One to Another lärandet på
plats.
I korthet:
Föreningen och dess medlemmar utbildar coacher, som i sin tur utbildar mammor i business, hälsa och
språk. Mammorna får ansvar för flickornas gymnasiestipendier som gör det möjligt för dem att sätta sina
döttrar i skola. Flickorna utbildas och får ny kunskap och verktyg att påverka hela samhällets välstånd.
Med andra ord From One To Another. Detta är en metodik och synsätt som vi benämner The Circle of
Education.
Föreningen hade 2021 26 medlemmar och medlemsavgiften var under året 200 SEK. Föreningen har ett
90-konto vilket innebär att föreningen årligen granskas av Svensk Insamlingskontroll.
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021
Bokslutsåret 2021
Arbetet under 2021 har till största del handlat om att stötta vår samarbetspartner på plats i Kenya. Året
har präglats av effekterna av covid-19 pandemin. Den enskilt största påverkan på vår verksamhet är att
skolorna har varit stängda under längre perioder, vilket lett till stora påfrestningar för familjerna och
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flickorna. Våra center har under hela perioden hållit öppet, givetvis med hänsyn till de förhållningsregler
som gäller från kenyanska myndigheter. Vi har arbetat i mindre grupper med mammorna och våra
stipendiater för att kunna sprida information om covid-19 och ingjuta hopp. Tillsammans har vi inte bara
gett förutsättningar för våra medlemmar. Även andra invånare i de byar vi är anslutna till har fått
information via våra coacher. En kedja av kunskap som bevisligen har gett kraft att förändra.
I tätt samarbete med vår partnerorganisation Nikumbuke fick From One to Another in 312
stipendieansökningar från flickor som klarat kriterierna och kvalificerat sig till att ansöka om ett
stipendium. Efter genomgång av insamlade medel och ekonomisk översikt, inklusive nyckeltal av
relevans för 90-konto, beslutade styrelsen att 312 stipendier kan beviljas för skolåret som startar 2021
(utbetalning juni/juli). Detta innebär att vi ökade antalet stipendiater med 32% jämfört med år 2020 (215
stipendiater) vilket är en stor ökning, men ett beslut vi är stolta över då vi anser att det är under dessa
besvärliga omständigheter man verkligen behöver finnas för stöd.
Insamlingsåret 2021 stängdes med en insamling av 683 444 SEK och ett resultat på -222 555 SEK.
Underskottet var förväntat och förklaras av försenad utbetalning av stipendier då skolorna i Kenya hölls
stängda på grund av pandemin. Underskottet hanteras med balanserade vinstmedel från tidigare år,
däribland 2020 då stipendieutbetalningen uteblev på grund av pandemin och stängda skolor.
Av de insamlade medlen kommer 62% från företag/organisationer och 38% från privatpersoner. Endast
12 % av de insamlade medlen har förbrukats på administrations- eller insamlingskostnader. Insamlade
medel under 2021 har ökat med 81% i jämförelse med år 2020. Värt att notera är att 2020 var ett svagt år
historiskt och vi som många andra föreningar upplevde minskade insamlingar till följd av pandemin. Det
år som resultat- och insamlingsmässigt var det bästa i föreningens historia. Det var såklart glädjande att
insamlingen ökade speciellt då vi under insamlingsåret 2021 fortfarande behövde hantera en pågående
pandemi.
Styrelsens arbete
Styrelsen har under året genomfört fem protokollförda styrelsemöten.
Styrelsen beslutade inför verksamhetsåret att göra en organisationsförändring i syfte att skapa ökad
hållbarhet och ge organisationen förutsättningar att växa. Förändringen innebar att rollen t.f.
Generalsekreterare (GS) infördes. Kristina Hagström Ilievska tilldelades uppdraget under 12 månader
med start 2021-02-01.
Kristina Hagström Ilievska frånträdde därmed sin roll som ordförande vid årsmötet 2021, men kvarstår
som ledamot i styrelsen. Vice ordförande Elif Schmidt tog rollen som Tillförordnad styrelseordförande
fram till årsmötet 2021.
Verksamheten
Genom att introducera en struktur med funktionsansvariga team och team-ledare har vi kunnat
effektivisera det operativa arbetet. Organisationen består idag av många duktiga och engagerade individer
som är indelade i team med olika fokusområden.
Områden, ansvariga och väsentliga händelser för dessa under verksamhetsåret:
Fundraising - Mathias Härenstam
- Internationella kvinnodagen genomfördes framgångsrikt under mottot ”Be her hero” och syftade till att
inspirera och utbilda deltagarna på vårt koncept Circle of Education.
- Vi har genomfört 2 företags event digitalt vilket har varit mycket uppskattat och kommer att bli en del
av den framtida insamlingsstrategin då det är lättare att nå företagen genom digitala föreläsningar.
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Kenya - Lars Gundersen
- Vi har lanserat vår egen läroplan som ligger till grund för hur våra coacher arbetar och den metodik som
From One to Anothers koncept är baserat på.
- Vi har tagit fram ett koncept för att utvärdera våra resultatet av vårt arbete på kort sikt, och effekt på
lång sikt. Detta kommer att hjälpa oss utvärdera vårt arbete ännu bättre.
- Med en generös gåva från företaget Voyado hade vi möjlighet att starta vårt nya koncept med Mincenter
för att nå ut till fler byar och människor.
- Vi initierade ett nytt koncept som vi kallar Mini Center som är ett sätt att täcka större områden och
knyta till oss nya byar. En generös gåva från företaget Voyado möjliggjorde att detta blev verklighet och
det nya Mini Centret byggdes under 2021 med planerad öppning under kvartal 1, 2022. Detta innebär att
vi går från 13 till totalt 20 byar som From One to Another stöttar idag.
Kommunikation Hanna Linell
- Lansering av en ny grafisk profil och med denna som grund lanserat en ny hemsida som bättre stöttar
vår verksamhet genom tydligare besöksupplevelse och enkelhet att donera.
- Vår räckvidd i sociala media har ökat med 15-40% på de olika plattformarna vilket ökat vår synlighet.
Detta är bra då igenkänning av varumärket ökar vår trovärdighet
Administration Helena Rabe
- Vi har framgångsrikt förmedlat närmare 1 000 brev från våra stipendiater till sina sponsorer.
IT Mattias Sandström under 2021, Kristina Lid sedan våren 2022
- Vi har introducerat och uppdaterat hela vårt arbetssätt med Office365 och har numera ett system som
håller hög standard. Detta innebär att vi kan samarbeta bättre och att vi håller en hög säkerhet på vårt
arbete.

Ekonomi Marcus Hagström
- Vi har implementerat Fortnox som nytt ekonomisystem som innebär att vi har enklare uppföljning av
ekonomin som nu baseras på en digital lösning.
General sekreterare Kristina Hagström Ilievska
Arbetet med teamledare har fungerat bra och ett stort ansvar tas på volontärbasis. Varje ansvarsområde
har adderat personer in i teamen och har därmed kunnat avlasta teamledarna på ett bra sätt. From One to
Another växer i storlek både vad gäller antal nådda byar, utbetalda stipendier och människor som stöttar.
Händelser efter bokslutsårets slut
Det justerade skolåret i Kenya innebar att vi under april 2022 betalade ut 350 st stipendier, då Kenya
förkortat läsåret för att komma i fas igen. Vi kommer som det ser ut att betala stipendier vid två tillfällen
under 2022, detta då de kenyanska myndigheterna förkortat läsåret, där ett startar i maj 2022 och ska vara
avklarat redan under innevarande år. Skolan beräknas starta i mitten av januari så utbetalning kommer att
ske i början av januari dock så vill ju insamlingen måste insamling genomföras under andra halvan av
2022.
Sammanfattningsvis har året varit progressivt och utvecklande. Vi har arbetat aktivt för att skapa
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förutsättningar för organisationen att växa långsiktigt. Vi har också visat att vi kan ta oss igenom
svårigheter som en pandemi och att vi står oss starka genom det. Tillsammans kan vi åstadkomma mycket
eller som ett känt afrikanskt ordspråk säger Om du vill gå fort gå själv om du vill gå långt gå
tillsammans.
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Resultat och ställning
Flerårsöversikt
Allmänna

2021

2020

2019

2018

Resultat (tkr)
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Verksamhetens resultat

683
-906
-223

378
-150
228

973
-618
355

633
-603
30

760

988

570

212

72

78

96

78

Balansomslutning
Ekonomisk ställning
Soliditet (%)
-

Förändring av eget kapital
Belopp vid årets ingång
Disposition av föregående
års resultat:
Årets resultat

Balanserat
kapital
542 820

Summa
kapital
542 820

227 906
-222 556

227 906
-222 556

548 170

548 170

Omföringar till/från
bundet eget kapital:
Belopp vid årets utgång

Föreningens resultat och ställning i övrigt framgår av efterföljande resultat- och balansräkning med noter.
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2021-01-01
-2021-12-31

2020-01-01
-2020-12-31

683 444
683 444

378 350
378 350

-824 635
-81 364
-905 999

-114 861
-35 582
-150 443

Verksamhetsresultat

-222 555

227 907

Resultat efter finansiella poster

-222 555

227 907

Resultat före skatt

-222 555

227 907

Årets resultat

-222 556

227 907

Resultaträkning

Not

Verksamhetens intäkter
Gåvor och Bidrag

2

Verksamhetens kostnader
Ändamålskostnader
Administration och Insamlingskostnader

3
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2021-12-31

2020-12-31

178 500
178 500

113 000
113 000

Kassa och bank
Summa omsättningstillgångar

581 670
760 170

875 726
988 726

SUMMA TILLGÅNGAR

760 170

988 726

Balansräkning

Not

TILLGÅNGAR
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar
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2021-12-31

2020-12-31

-222 556
770 726
548 170

227 907
542 820
770 727

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder

212 000
212 000

217 999
217 999

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

760 170

988 726

Balansräkning

Not

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Årets resultat
Balanserat kapital
Summa eget kapital
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Noter
Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper
Allmänna upplysningar
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning
och koncernredovisning (K3).
Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp
i hela kronor (kr)tusentals kronor ()miljontals kronor (). Uppgifter inom parentes avser föregående år.
Definitioner
Eget kapital - Föreningens nettotillgångar, dvs skillnaden mellan tillgångar och skulder.
Soliditet(%) - Uppgiften beräknas som utgående eget kapital dividerat med balansomslutningen(totala
tillgångar i balansräkningen)
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

Not 2 Verksamhetsintäkter
Gåvor redovisade i resultaträkningen
Medlemskap
Donationer Privat
Donationer Företag
Summa

2021

2020

4 400
258 493
420 551
683 444

5 000
125 128
248 021
378 149

Not 3 Övriga externa kostnader
Administrationskostnader är kostnader som behövs för att administrera föreningen, betala för tillstånd
och revidera föreningens räkenskaper.

Ändamålskostnader
Administrations och Insamlingskostnader

2021

2020

824 635
81 364
905 999

114 861
35 582
150 443
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Stockholm

Göran Felldin
Ordförande

Mathias Härenstam
Ledamot

Hector Perdomo
Ledamot

Kristina Hagström Ilievska
Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats

Anna Nordberg
Auktoriserad revisor

