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Verksamhetsberättelse 2018
Det här är Prosit
Nätverket Prosit är en ideell förening som tar emot förfrågningar om stöd och hjälp från barn,
ungdomar och deras familjer. Dessa ärenden försöker Prosit lösa med hjälp av personerna i
nätverket.
Prosit samarbetar med personer som i sitt yrke kommer i kontakt med barn och ungdomar i
utsatta situationer. Dessa förmedlare kontaktar Prosit för att be om hjälp för att tillgodose
behoven hos varje enskild familj. Nätverket Prosit skickar i sin tur vidare dessa förfrågningar
till nätverket som därefter försöker tillgodose det stöd som efterfrågas. Detta sker i form av
saker, tid eller pengar.
Nätverket består dels av människor som finns på en mejllista, dels av medlemmar i gruppen
på Facebook.
Den ekonomiska delen redovisas av speciellt utsedda samordnare inom nätverket och alla
pengar går oavkortat till den behövande familjen. En sammanställning görs som därefter gås
igenom av en kassör som jämför alla insättningar kontra den summa som betalats ut till
respektive familj.
Alla bidragsgivare får en återkoppling till just det ärende som man valt att stötta, vilket
innebär att Prosit inte har en ekonomisk buffert av ekonomiska medel utan att varje enskild
förfrågan löses löpande.
Prosits vänner är en del av Prosit som tar hand om aktiviteter som inte hanteras i enskilda
förfrågningar.

Förmedlare
Under 2018 har vi samarbetat med 52 förmedlare (socialsekreterare, diakoner, personal på
familjecentraler m.fl.). De flesta förmedlare har vi samarbetat länge med och några är nya för
i år.
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Nätverkare
Nätverket Prosit hade vid årets slut 260 medlemmar dvs. personer som skrivit upp sig på en
mejllista. Detta är några fler än föregående år. Facebooksidan har 3 442 följare.

Enskilda förfrågningar
Under 2018 tog Nätverket Prosit emot 101 förfrågningar. Jämfört med 2017 är detta något
färre ärenden, men den totala summan pengar var större.
Av dessa 101 förfrågningar kunde nätverket lösa alla, helt eller delvis. Nätverket har bidragit
med pengar, saker/möbler men också med sin tid, kunskap i form av tips och idéer samt
privat nätverkande.
Innehållet på förfrågningarna har varierat mycket. Det stöd som efterfrågats har bestått av
tex. bostad, mat, kläder, pengar till medicin, möbler, cyklar, barnvagnar, familjeutflykter,
lovaktiviteter, flytthjälp, hyror/räkningar, startpaket till bebis, tandläkarräkningar, flyg-, tåg-,
buss biljetter, leksaker födelsedagskalas, presenter samt julklappar.

Gruppförfrågningar
MAT PÅ JULBORDET
För 6:e året i rad genomförde Prosit kampanjen Mat på julbordet. Vi vet genom våra
förmedlare att många familjer har ett stort behov av stöd i juletid och för många står
möjligheten att få mat på julbordet högst upp på önskelistan.
Som en del i insamlingen, anordnades en adventskonsert i Slottshagskyrkan i Helsingborg.
Konserten gästades av solisterna Anders Mårtensson och Almaz Yebio, samt pianisten
Elisabeth Falk. Förutom musik erbjöds fika till försäljning. Artisterna, kyrkan med
församlingslokal samt blommor till artisterna (från L’atelier Floral) kostade ingenting och
inköpet av fika bekostades av nätverkare.
Behållningen från konserten blev 7 610kr, biljetter och fika.
I kampanjen skänktes ytterligare pengar från Maxi ICA Stormarknad Helsingborg och Mildef
till ett sammanlagt värde av 90 000kr.
Vid utsatt slutdatum fanns 173 000kr på kontot som omvandlades till presentkort á 1 000kr
på ICA. Samtliga 173 presentkort delades ut via våra förmedlare (dagarna före jul).
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Ytterligare 5 847kr skänktes, men då kampanjen var slut fördes dessa pengar över till
ärenden 2019. Den totala summan för kampanjen blev 178 847kr.

SOMMARUTFLYKT TILL LYCKEGÅRDEN
I samarbete med kyrkan anordnades för 3:e gången en sommarutflykt till Lyckegården.
Utflykten riktade sig till mammor och deras barn och totalt följde 30 mammor med barn med.
Som stöd följde 6 personer från nätverket med.
Utflyktens huvudaktiviteter var ridning, akrylmålning och att få vistas tillsammans i naturen.
Även denna gång uppskattades initiativet av alla deltagare och Amalia Falk, ägare av
Lyckegården, hälsar oss välkomna åter en annan gång.
Bussresa och försäkring stod kyrkan för och mat samt materialkostnader (pyssel etc.)
betalades av Rotary.

Presentationer av nätverket
I syfte att marknadsföra Nätverket Prosit har vi under året deltagit i olika aktiviteter för att
presentera och introducera nätverket. Vi har besökt Rotary i samband med en lokal
klubbaktivitet, en aktivitetsdag i Adolfsberg kyrka och en lokal klubbsammankomst för Lady
Circle.
Nätverket Prosits verksamhet presenteras också enligt överenskommelse på Berga ICA
maxis pantvägg. Pantväggen väntas vara klar i februari 2019.
En intervju och tv-inslag har gjorts i samband med kampanjen Mat på julbordet i SVT
Helsingborg lokala nyheter.
I december skrev lokaltidningen Hallå en artikel om kampanjen Mat på julbordet.

Styrelse, samordnare och mejlansvariga
STYRELSE
Styrelsen har under året haft fyra ordinarie möten och tre extra möten där beslut har tagits
om nya samordnare. Styrelsen består av följande medlemmar:
● Virve Wihlborg Nöu, ordförande
● Monika Bällgren, vice ordförande
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●
●
●
●

Anders Ackerot, ekonomi
Anna-Karin Johannesson, ekonomi
Christel Petersen, ansvarig samordnare
Anette Lagercrantz, representant Prosits vänner

SAMORDNARE
Samordnarna har under året haft sex stycken träffar. Moa Melbourn, Socionom på
Familjecentralen på Söder deltog vid en träff. Moa har delat med sig av hur Familjecentralen
arbetar, vilka utmaningar man har och även beskrivit hur regler och lagar påverkar vilken
hjälp man kan få.
Nya samordnare har rekryterats under året och i slutet av 2018 är vi totalt 12 stycken.
MEJLANSVARIG
Totalt 3 stycken personer har arbetat som mejlansvariga. Dessa har till uppgift att koordinera
ärenden och fördela mellan samordnare.

Ekonomisk rapport
2018-12-31 är samtliga ärenden avslutade förutom 18-99.
Totalt under 2018 gjordes insättningar motsvarande 484 508 kr.
Administrativa kostnader under året uppgick till 3 484 kr som bekostades av medlemmar i
styrelsen samt skänktes av Swedbank.
● Bankavgift
1 274 kr
● Hemsida
1 188 kr
● Domänadministration
238 kr
● Swish
684 kr
● HELSAM medlemsavgift
100 kr

Följande insättningar över 5 000 kr gjordes och fördelades mellan Mat på julbordet eller
enskilda- och gruppförfrågningar.
●
●
●
●

Helsingborgs Rotaryklubb 2 insättningar resp. 5 000 kr, totalt 10 000 kr.
McNeil AB 2 insättningar resp. 10 000 kr, totalt 20 000 kr.
Transwaggon AB 5 000 kr.
Wesslau Söderqvist advokatbyrå 6 300 kr.
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Maxi ICA Stormarknad Helsingborg 40 000 kr i samband med avtal om pant.
MilDef 50 000 kr.
HEJ Matta (IKEA Svenska Försäljnings AB) 11 000 kr.
Prosits egen adventskonsert 7 610 kr.
Två privatpersoner har sammanlagt skänkt 24 500 kr respektive 34 000 kr till olika
ärenden och Mat på julbordet.

Saldo 2018-12-31 var 175 897 kr varav 173 000 avser Mat på julbordet.

Sammanfattning
Under året har mycket tid och engagemang bidragits till Prosits verksamhet och det är med
stor glädje vi ser att så gott som alla förfrågningar har kunnat uppfyllas. Vi är tacksamma för
alla bidrag som skänkts, stora som små – Alla bidrag räknas!

