Verksamhetsplan för verksamhetsåret 2018
Stiftelsens ändamål är att stödja utbildning, utveckling, hälsa och kultur, i första hand i
Ghana, men även i andra afrikanska länder. Föregående år har verksamheten främst riktat in
sig på projekt i Ghana med enstaka bidrag till projekt i andra afrikanska länder.
Under tidigare år har stiftelsen arbetat med målen i den antagna verksamhetsplanen från
årsmöte till årsmöte och därmed inte följt verksamhetsåret som löper från januari till
december. I och med att stiftelsen fått 90-konto under 2017 och därför förväntas lämna in en
verksamhetsberättelse till Svensk Insamlingskontroll gällande föregående års verksamhet
lägger stiftelsen därmed om och kommer från och med nu anta en verksamhetsplan på
årsmötet i början av året för att därefter arbeta efter planen under det kommande året.
Föregående årsmöte hölls i juni 2017 vilket har inneburit att fler av de mål som fanns med i
verksamhetsplanen inte har fullföljts. De mål som fortfarande bedöms som relevanta i denna
verksamhetsplan överförs till verksamhetsplanen för 2018.

Verksamhet
Under året vill vi fortsätta sy upp fler skoluniformer för behövande elever i de skolor som har
fått hjälp sedan tidigare samt dela ut skolmateriel till dessa elever. Vi kommer även undersöka
och om möjligt påbörja en förstudie på Mirigu tillsammans med stiftelsens systerorganisation
i Ghana.
Under 2018 ska vi:
1. Undersöka möjligheten att göra en förstudie på skolan Mirigu Primary School i norra
Ghana och vilka behov skolan har.
2. Fortsätta låta sy upp skoluniformer till elever i de skolor vi har stöttat än så länge samt
dela ut skolmateriel till dessa skolor.

Ekonomi
De medel som tillfördes stiftelsen vid dess instiftande har minskat markant. Därför fokuserar
årets verksamhetsplan på att samla in medel för att stiftelsen ska kunna fortsätta med sin
verksamhet.
Under 2018 ska vi:
1. Värva 50 månadsgivare som ger minst 20 kr/månad.
2. Samla in 10000 kr utöver bidragen från månadsgivarna.
3. Etablera kontakt med SWOPA (ett kvinnokollektiv i norra Ghana som producerar
hantverk) och andra hantverkare gällande inköp av relevanta varor att sälja i Sverige.
4. Vara med på minst två marknader i Sverige och tjäna minst 8000 kr.
5. Undersöka möjligheterna att få bidrag från personer i Ghana.

Hemsidan
Under 2017 lanserades stiftelsens hemsida. Under 2018 vill vi bygga vidare på hemsidan och
även öka hemsidans synlighet så att fler hittar till den.
Under 2018 ska vi:
1. Uppdatera hemsidan
2. Översätta hemsidan till engelska
3. Se över möjligheten att inkorporera en betalningslösning som möjliggör betalning
med kort via hemsidan.
4. Tillse att styrelseledamöterna deltar i onlinekurser för att öka hemsidans synlighet
eller på annat sätt skaffar sig kunskap för att öka hemsidans synlighet.

Övriga mål
I syfte att öka stiftelsens möjlighet att genomföra fler projekt samt för att få hjälp med att
genomföra fler aktiviteter kommer kontakt tas med skolor som undervisar i
gymnasieutbildningen International Baccalaureate (IB-skolor) 1.
Under 2018 ska vi:
1. Identifiera projekt att samarbeta med IB-skolor i Ghana med.
2. Identifiera och implementera projekt att samarbeta med IB-skolor i Sverige kring.

Antagen av årsmötet 2018-02-06
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International Baccalaureate (IB) är en internationell skola som finns över hela världen. För
att ta studenten måste eleverna fullfölja ett program som heter CAS som står för Creativity,
Action, Service. För att få godkänt i CAS måste studenten tillgodogöra sig minst 50 timmar
inom varje område där Service syftar till att genomföra något på volontär basis. IB-elever och
IB-skolor är således en naturlig källa att vända sig till för samarbete och hjälp med stiftelsens
mål.

