VERKSAMHETSBERÄTTELSE  2014  
Gällande  verksamhetsåret  januari  2014  till  januari  2015  
  
Inledning:    
  
I  Aid  Africa(IAA)  har  under  2014  jobbat  helt  ideellt  med  att  verka  för  att  föreningen  skall  
kunna  fortgå  och  bidra  med  stöd  för  de  projektområden  IAA  har.    
  
Verksamheten:    
  
Antal  medlemmar  som  IAA  hade  vid  slutet  av  2014  var  59  st.  Antalet  nya  medlemmar  som  
tillkom  var  5  st  och  antal  avslutade  medlemskap  2014  var  15  st.      
  
IAA  har  haft  ett  årsmöte  samt  sex  styrelsemöten  som  protokollförts  enligt  gällande  stadgar.    
  
Verksamheten  har  under  året  skickat  ut  fyra  nyhetsbrev  till  medlemmar  och  
samarbetspartners.  
  
Verksamheten  har  lämnat  in  en  förlängningsansökan  till  Svensk  Insamlingskontroll  för  
godkännande  av  fortsatt  innehav  av  90-‐‑konto  för  verksamhetsåret  2015.  
  
IAA  har  under  2014  haft  en  ändamålskostnad  på  90  %  vilket  menas  att  90  %  av  insamlade  
medel  har  använts  till  föreningens  ändamål  och  bidragit  till  att  hjälpa  utsatta  människor  i  
Tanzania,  Afrika.  Administrativa  kostnader  hamnade  på  20  %  där  kostnaden  för  revisionen  
och  kostnaden  för  innehav  av  90-‐‑konto  står  för  50  %.  Insamlingskostnader  var  0  %.    
  
Föreningen  har  genom  årsmötet  beslutat  att  fortsätta  med  samma  externa  revisor  som  
föregående  år,  Lars  Erik  Engberg,  Allegretto  Revision  AB.    
  
Africa  in  Sight  (AIS):  
  
Spectacles:  Fram  till  och  med  maj  var  Kolandoto  hospitals(KNH)  outreach  programme  
vilande  då  inget  fordon  fanns  för  besök  i  regionen.  Ekonomiska  resurser  tillfördes  sjukhuset  
av  den  tyska  organisationen  CBM  vilket  ledde  till  att  nytt  fordon  kunde  införskaffas  i  juni.  
Detta  medförde  att  ingen  utdelning  utanför  sjukhuset  kunde  göras  under  första  halvåret.  
Vidare  har  kontrakt  skrivits  med  en  lokal  distributör  (Everything  Optical)  för  inköp  och  
komplettering  av  olika  typer  av  glasögon  och  styrkor.  En  första  beställning  och  leverans  
skedde  då  ekonomiska  resurser  skickats  till  sjukhuset  efter  beslut  av  styrelsen  efter  
sommaren.  Totalt  beställdes  600  glasögon.    
  
  

1

Postal Giro no: 900232-0

I Aid Africa®
Postal Address: Paternostervägen 52, 121 49 Johanneshov, Sweden
Phone: +46 70 438 06 26 Fax: +46 8 718 18 98
E-mail: info@iaidafrica.org Website: www.iaidafrica.org
Bank Giro no: 900-2320 Reg no: 802431-9470 EORI No: SE8024319470

Education:  Under  året  har  projektet  via  den  lokala  koordinatorn  identifierat  och  utbildat  en  
(1)  person  utifrån  projektplanen.    
  
Hospital  Equipment:  
  
Under  första  halvåret  genomfördes  slutgiltiga  förberedelser  gällande  nedskickande  av  
kompletterandematerial  och  utrustning  (utöver  det  som  skickades  2013).  Samtligt  material  
och  utrustning  nådde  mottagaren  KNH  under  maj  månad.  
  
Under  sommaren  genomfördes  en  projektresa  inom  projektet  med  det  primära  målet  att  
genomföra  installation  av  tandläkarmottagning  och  introducera/utbilda  befintlig  
tandläkarmottagningspersonal  (i  levererad  utrustning/apparatur  och  material)  på  KNH  och  
MH.  Sekundära  mål  var:  installation  av  operationslampor  och  anestesiapparatur  med  
övervakning  på  KNH  och  MH,  genomföra  diverse  underhållsarbeten  på  befintlig  apparatur  
på  KNH  samt  utbildning  gällande  ny  anestesi  gas.    
  
Child  Fund:  
  
Under  2014  har  Child  Fund  stött  dessa  projekt:    
1.  ”Grumlig  syn  till  klarhet”  som  är  ett  samarbetsprojekt  mellan  IAA  och  KNH  som  går  ut  
på  att  stödja  barn  med  katarakt  (ögonsjukdom)  vars  familjer  inte  har  ekonomiska  medel  för  
en  operation.  Under  2014  bidrog  IAAs  Barnfond  till  att  28st  barn  med  katarakt  kunde  
opereras.    
2.  I  projektet  Education  har  IAA  stött  åtta  (8)  barn  med  skolavgifter  under  året  2014.    
  
Sustainable  Development  
  
Under  2014  har  ramverket  Sustainable  Development  arbetas  fram.  Första  projekten  heter  
Healthy  Hospitals  och  är  ett  samarbete  med  Kolandoto  Hospital(KNH),  Ingenjörer  utan  
gränser  och  Arkitekter  utan  gränser.  Projektet  ämnar  lösa  KNH  el  och  vatten  problem  samt  
minimera  miljökonsekvenserna  samtidigt  som  en  långsiktig  plan  för  sjukhusets  byggnader  
tas  fram.  Projektplanering  startade  under  våren  2014  och  under  hösten  har  en  grupp  
Mastersstudenter  från  Chalmers  identifierats  för  att  åka  ner  under  ramen  av  deras  D-‐‑
uppsatser.  Fas  1  av  projektet  startar  i  februari  2015.  
  
Exchange  Program:    
  
Projektet  har  under  året  2014  vart  aktiv  i  diskussionerna  för  utbyte  mellan  Röda  Korsets  
Högskola(RKH)  och  Kolandoto  Hospital(KNH)  och  Kolandoto  School  of  Nursing(KSON).  
I  nuläget  har  inte  RKH  resurser  att  skapa  ett  reellt  utbyte  men  jobbar  för  att  kunna  starta  
  

2

Postal Giro no: 900232-0

I Aid Africa®
Postal Address: Paternostervägen 52, 121 49 Johanneshov, Sweden
Phone: +46 70 438 06 26 Fax: +46 8 718 18 98
E-mail: info@iaidafrica.org Website: www.iaidafrica.org
Bank Giro no: 900-2320 Reg no: 802431-9470 EORI No: SE8024319470

igång  ett  utbildningsprogram  för  lärarna  på  KSON  på  distans.  KSON  önskar  bättre  
kommunikation  som  IAA  framfört  till  RKH.  
IAA  har  även  skapat  ett  förslag  på  samarbetsavtal  mellan  RKH  och  IAA  som  vid  årets  slut  
inte  blivit  godkänt  av  RKH.  I  avtalet  beskrivs  parternas  ansvar  och  önskan  om  utbyte.  
Flera  studenter  från  RKH  har  gjort  praktik  på  KNH  under  året.  IAA  har  haft  debriefing  
med  studenterna  åker  och  även  tillgängliga  för  berörda  på  KNH  med  råd  och  tips  om  hur  
samarbetet  kan  utvecklas.    
Under  2014  har  även  studenter  från  Sollentuna  Consensum  Gymnasiet  varit  och  haft  
praktik  på  KNH.  IAA  har  hjälpt  vid  planeringen  inför  praktiken  och  även  haft  möte  under  
2014  med  rekt orn  om  vidare  samarbete.  Under  2014  har  planerna  påbörjats  att  skapa  ett  
stipendium  som  ska  vara  möjligt  för  studenter  på  KSON  att  söka  under  2015.  Ännu  är  det  
inte  klart  hur  detta  ska  finansieras  eller  utföras.  KSON  och  KNH  ställer  sig  positiva  till  
sådan  uppmuntran.  
  
Antikorruption  
  
Ett  ärende  har  under  2014  följts  upp  och  det  är  den  förlorade  depositionen  från  Safemarine.  
Ärendet  kom  till  i  samband  med  att  IAA  skickade  en  container  till  KNH  och  betalade  då  en  
depositionsavgift  för  containern.  Depositionsavgiften  skulle  då  betalas  till  IAA  efter  att  
contatinern  återlämnats  i  hamnen  i  Dar  es  Salam  efter  tömts  på  material  på  KNH.  Beloppet  
är  1000  USD.  Antikorruptionsgruppen  har  följt  upp  ärendet  med  både  Safemarine  Sweden  
och  Tanzania  och  även  Maersk  utan  att  få  tillbaka  pengarna.  De  har  bekräftat  att  de  inte  
skickat  tillbaka  summan  men  de  kräver  ett  original  kvitto  för  att  kunna  föra  tillbaka  
pengarna  och  det  kvittot  har  vi  aldrig  fått.  Ärendet  är  därför  avlutat.  
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