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för Dandelion Africa Sverige år 2019
Verksamhetsperioden 2019-01-01 till 2019-12-31
Inledning och bakgrund
Dandelion Africa Sverige startade i Sverige som en stödförening till den kenyanska
organisationen Dandelion Africa år 2012. Föreningen hade sitt senaste årsmöte den 7e april
2019 där styrelse för verksamhetsåret 2019 röstades igenom. Under året 2019 har
firmatecknarna för organisationen uppdaterats då det underlättar att de bor i samma stad.
Styrelsen
Styrelsen har under året bestått av sex personer och tre suppleanter. Några av dessa
medlemmar har haft specifika ansvarområden men till stora delar har de hjälpts åt. Styrelsen
har under 2019 haft sammanlagt 9 sammanträden i form av styrelsemöte samt 2 antal
sammanträden för att planera en jubileumsdag under 2020 för att fira att organisationen i
Kenya fyller 10 år. Denna jubileumsdag har fått bli uppskjuten pga coronapandemi i världen.
Följande personer har suttit i styrelsen under 2019:
Pär-Håkan Andersson, ordförande samt firmatecknare
Maja Enarsson, vice ordförande
Göran Hedbys, kassör samt firmatecknare
Sandra Karlsson, ordinarie styrelseledamot
Kalle Björfors, ordinarie styrelseledamot
Emma Henningsson, ordinarie styrelseledamot
Linn Andebratt, suppleant
Johanna Besley, suppleant samt firmatecknare
Annelie Danielsson, suppleant
Revisor: Paul Hansson, Deloitte Malmö, auktoriserad revisor
Valberedning: Marie Andersson och Caroline Sundberg
Ekonomi
Se Årsredovisning för Dandelion Africa inskickad till Svensk Insamlingskontroll
Medlemmar
Under 2019 har Dandelion Africa Sverige haft 119 betalande medlemmar. Styrelsen har under
årsmötet beslutat att medlemmar ska få erbjudande att betala 400kr i medlemsavgift istället
för 200kr då klienteriet av organisationen medlemmar har förändrats. Samt att ett hushåll ska
kunna betala 600kr för alla, oberoende på hur många som bor i hushållet.
En gång har föreningen skickat ut nyhetsbrev med uppdateringar vad som händer både i
Sverige och i Kenya.

Studenter/Volontärer
Under året har Dandelion Africa i Kenya tagit emot 8 st studenter som rekryterats av
Dandelion Africa Sverige. Dessa studenter har genomfört sina praktikperioder eller samlat
material inför examensarbeten. Studenterna har varit från Malmö Universitet. Utöver detta
har före detta studenter och volontärer varit på plats i Kenya för återbesök. Även har
ordförande Pär-Håkan Andersson varit på besök.
Kommunikation och informationsverksamhet
Dandelion Africa Sverige har vid tre tillfällen haft fortsatta informations träffar med studenter
på Malmö Universitet för att tipsa om möjligheten att utföra sin praktik eller examensarbete i
Kenya. Detta har fått bra feedback från studenter och universitet och kommer att fortlöpa
under nya verksamhetsåret.
Organisationen har startat ett samarbete med Skolia i Malmö då de skänker överblivet
medicinskmaterial som skickas ner till Kenya. Skolia har även blivit en månadsgivare som
sponsrar en lön för en sjuksköterska på Dandelion Resources Clinic i Kenya.
Hilti i Malmö har även skänkt 45 st datorer som nu används dagligen på centrat i Kenya.
Julkampanjen för 2019 var att samla in pengar till en ambulans i Kenya då Dandelion Africa
Kenyas medicinska klinik och mödravård har öppnat under året. Denna ambulans kommer att
kosta närmre 500 000 skr och vi lyckades få in 90 000 skr från nio olika företal och en
privatpersoner.
Vi har också medverkat på Djupadals Scoutkårs Julmarknad där vi informerat om vår
verksamhet och sålt kenyanska souvenirer.

Slutord
Styrelsen tackar ödmjukast för allas engagemang under verksamhetsåret 2019. Tacket riktas
till alla våra medlemmar, studenter, volontärer och företag som har bidragit till
verksamhetens fortsatta utveckling. Vi ser fram emot det kommande verksamhetsåret 2020
samt hoppas att vi inom snar framtid kan anordna vår jubileumsfest för att fira att Dandelion
Africa Kenya funnits i 10 år.
Vi kommer fortsätta arbeta med befintliga projekt och utveckla nya. Vi ser fram emot
ytterligare ett år tillsammans med er och ett fortsatt engagemang för mänskliga rättigheter.
Ditt engagemang gör skillnad, tack!
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