
 

General Information 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE FÖR CHILD CARE 2019 
 
Ytterligare ett år har genomförts och mycket tack vare Child Cares alla sponsorer. Både nya 

och gamla medlemmar har gett sina bidrag som använts till fantastiska ändamål för alla barn. 

Tack ska ni ha! Antalet sponsorer har minskat även detta år, så har tyvärr även bidragen. 

Föreningen behöver fortfarande ideér på hur vi kan få fler sponsorer och tips om vilka 

aktiviteter vi kan göra för att få in mer bidrag. Bidragen skickade till Indien har justerats 

under året och därmed har föreningen stabiliserat ekonomin. 

 

Årsmötet för föreningen hölls i Flodas fotbollsklubbs stuga. Mötet hölls den 7:e april. Det 

kom ett 15-tal medlemmar till mötet, med en blandning av både nya mötesdeltagare och ett 

antal som har varit med tidigare.  
 

Styrelsen för Child Care omvaldes och har under året bestått av följande: 

Helena Lindberg  (ordf)    

Victoria Abrahamsson (sekreterare)    

Henrik Aleryd   (ekonomi)    

David Lycke   (vice ordf och fadderbarnsadm.)  

Samuel Sjöström   

Karolina Brodén  (hemsida, sociala medier, nyhetsbrev) 

Nyval till styrelsen gjordes av ytterligare en medlem; Jean Lycke     

 

Under 2019 har styrelsen haft 7 protokollförda styrelsemöten, varav 6 har varit telefonmöte. 

Styrelsen har fortsatt sitt arbete med frågor kring ekonomi, sponsorer och samarbete med de 

två organisationerna i Indien.  

 

Utöver regelbundet månadsstöd under året har Child Care skickat extra pengar till 

pojkhemmet i Chittor. Dessa pengar har gått till att renovera golv och till sjukhusverksamhet.  

Extra pengar har också skickats till skolhemmet i Mumbai och dessa pengar har gått till 

skolböcker, vattenrenare och kläder.  

 

Child Care har också fortsatt att sända extra bidrag för julklappar och födelsedagspresenter, 

detta har gjorts till de två kvarvarande skolhemmen. Detta har varit väldigt uppskattat av 

barnen. På detta vis kan vi säkerställa att alla barn blir firad på sin födelsedag och får något 

speciellt. Mycket uppskattat! 

 

Under det gångna året har David och Veronica varit i Indien och besökt skolhemmet i 

Mumbai och sett den fantastiska verksamhet som finns där. De träffade även Samuel som 

ansvarar för skolhemmen i Chittor. Alla intryck intygar att skolhemmen sköts med stor 

omsorg. 

Mer detaljerad information lämnas i samband med årsmötet, samt finns på www.childcare.se  

 

Återigen vill Child Care tacka alla sponsorer som gjort även detta verksamhetsår möjligt! 
 

Helena Lindberg, ordförande 

http://www.childcare.se/

