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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 10 mars             
2018 där styrelse för verksamhetsåret 2018 röstades igenom. Där togs också beslut för en              
ändring av stadgarna, som beslutades vid ett extra årsmöte den 15 juni 2018. 

I samband med att Dandelion Africa Sverige ansökte om att inneha ett 90-konto hos Svensk               
Insamlingskontroll behövdes stadgarna ändras ytterligare en gång under året, vilket skedde           
vid ett extra årsmöte den 3 oktober 2018, samt vid ett medlemsmöte den 5 november 2018.  
 
Styrelse 

Styrelsen har under året bestått av sju personer och två suppleanter som alla haft olika               
ansvarsområden fördelade mellan sig. Styrelsen har under året 2018 haft sammanlagt 11            
sammanträden samt en dag där styrelsen träffades för att planera det mer långsiktiga             
arbetet i föreningen. 

Följande personer har suttit i styrelsen under 2018 

Pär-Håkan Andersson, ordförande 

Maja Enarsson, vice ordförande 

Sandra Karlsson kassör t.o.m. oktober, därefter ordinarie styrelseledamot 

Göran Hedbys, ordinarie styrelseledamot t.o.m. oktober, därefter kassör 

Linn Andebratt, ordinarie styrelseledamot 

Annelie Danielsson, ordinarie styrelseledamot 

Emma Henningsson, ordinarie styrelseledamot (avsade sin plats i november)  

Kalle Björfors, suppleant 

Johanna Andersson, suppleant  

 

Revisor: Paul Hansson, Deloitte Malmö, auktoriserad revisor 
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Ekonomi 



Under 2018 var föreningens samlade intäkter totalt 187 106 kronor. Det projekt som varit i               
fokus för insamlingen under året är ett kommande projekt vars mål är att skapa möjligheter               
för brunnsborrning och vattentillgång i Kenya. Totalt samlades 78 600 kronor in till             
projektet.  

Projektet Make the Flow har under 2018 drivits av studenter på Malmö Universitet som              
samlade in 22 125 kronor till projektet.  

Under året samlades 57 052 kronor in i verksamhetsstöd för att täcka löner, skolavgifter för               
ett antal elever, samt övriga utgifter till den löpande verksamheten i Kenya.  

Det innebär att 98 % av de insamlade medlen under åren hamnar i verksamheten i Kenya.  

Medlemmar  

Under 2018 har Dandelion Africa Sverige haft 97 betalande medlemmar. Styrelsen har under             
året beslutat att förändra medlemssystemet med start år 2019. Ett medlemskap gäller            
hädanefter per kalenderår och betalas in i början av året. Medlemmar som betalat in sin               
avgift i slutet av 2018 kommer därmed få medlemskap även för verksamhetsåret 2019. Två              
gånger under 2018 har föreningens nyhetsbrev skickats ut till våra medlemmar med            
uppdateringar om utvecklingen i Sverige och i Kenya. 

Studenter/Volontärer  

Under året har Dandelion Africa i Kenya tagit emot sex studenter som rekryterats via              
Dandelion Africa Sverige. De har genomfört sina praktikperioder eller samlat in material till             
sina examensarbeten. Det har varit studenter från Högskolan Väst, Malmö Universitet,           
Uppsala Universitet samt King’s College London. Utöver detta har flertalet före detta            
studenter och volontärer varit på plats i Kenya för återbesök, liksom delar av den svenska               
styrelsen. 

Kommunikation och informationsverksamhet  

Dandelion Africa Sverige har vid ett tillfälle under 2018 informerat studenter vid Malmö             
Universitet om möjligheterna att förlägga sin praktik eller examensarbete i Kenya, cirka 30             
studenter deltog i informationsmötet. Samarbetet med Malmö Universitet har varit          
uppskattat från båda parter och har hjälpt föreningen att synas, samt skapat ett intresse för               
föreningens frågor. Samarbetet med Malmö Universitet kommer att fortlöpa även under           
kommande verksamhetsår 2019. Övriga samarbeten som har varit verksamma under året           
och som kommer att fortlöpa är samarbetet med Bruddalens hantverk i Knäred, Great             
Supporters i Luleå samt föreningen Mensen. 
 
Under 2018 beslutade styrelsen att uppmärksamma vissa dagar på sociala medier som            
knyter an till organisationens verksamhet. Dessa dagar är; morsdag, Worlds AIDS day,            
Kenyas nationaldag med flera. Det har gjort att sociala medier har uppdaterats mer             
kontinuerligt under verksamhetsåret än under tidigare år.  
 
Dandelion Africa Sverige startade i början av året ett samarbete med Malmö Universitet, via              
en kurs som heter projektledning. Det är två projektgrupper, en under vårterminen och en              
under höstterminen som har skapat och arbetat med projektet Make the flow. Intentionen             



är att samla in pengar för att kunna köpa en maskin som producerar nedbrytningsbara              
bindor i Kenya. En sådan maskin kan generera arbete för kvinnor samt skapa en mer hållbar                
lösning för att distribuera bindor till de 3000 flickor som ingår i organisationens projekt Let               
it flow. Projektgrupperna har bland annat skapat en hemsida, broschyrer, konton på sociala             
medier, tagit kontakt med företag samt utfört ett evenemang på restaurang Simpan i             
Malmö. Inköp av maskinen beräknas kosta cirka 200 000 kronor, under 2018 samlades 22              
125 kronor in. 

Årets julkampanj, riktad mot företag, fokuserade på målet att genomföra en brunnsborrning            
vid det kenyanska resurscentret för att skapa bättre möjligheter att få tillgång till vatten. En               
brunnsborrning kommer att kosta cirka 380 000 kronor. Julkampanjen genererade bidrag           
från tio olika företag och ett fåtal privatpersoner. Sammanlagt samlade julkampanjen in 78             
600 kronor.  

Via medlemmar och styrelsemedlemmar har Dandelion Africa Sverige deltagit på marknader           
runt om i Sverige, bland annat en julmarknad i Malmö. På marknaderna har det sålts               
kenyanska hantverk, framför allt tillverkat av de kvinnogrupper som Dandelion Africa jobbar            
med i Kenya. Intäkterna från försäljningen går sedan tillbaka till kvinnogrupperna och till             
Dandelion Africas arbete i Kenya.  

Slutord 

Styrelsen tackar ödmjukast för allas engagemang under verksamhetsåret 2018. Tacket riktas           
till alla våra medlemmar, studenter, volontärer och företag som har bidragit till            
verksamhetens fortsatta utveckling.  
 
Vi ser fram emot det kommande verksamhetsåret 2019, då vi kommer få tillgång till ett               
90-konto som kommer underlätta vårt arbete. Beslut att godkänna oss som           
90-kontoinnehavare togs av Svensk Insamlingskontroll den 17 januari 2019, och den 20 mars             
2019 öppnades vårt postgiro 90 06 59-4 och vårt bankgiro 124-89 05 upp. 
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!  
 
 
 
Pär-Håkan Andersson Maja Enarsson 
 
 
 
Sandra Karlsson Göran Hedbys 
 
 
 
Linn Andebratt Annelie Danielsson 
 
 
 
Kalle Björfors Johanna Andersson 



 

 

 

 

 

         

 

 

 

          

         

         

         

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



     

     

     

     

     

     

     

     

          

     

     

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 


