Verksamhetsberättelse 2017
Enskilda förfrågningar
Under 2017 tog Nätverket Prosit emot 114 st förfrågningar, samtliga kunde hanteras innan
juluppehållet (2017-11-08 till 2018-01-15).
Av dessa 114 förfrågningar kunde nätverket helt eller delvis lösa alla. Hur förfrågningarna har
lösts har sett olika ut. Nätverkarna har bidragit med pengar, saker och möbler men också
med sin tid, kunskap, tips, idéer och privat nätverkande.
Innehållet på förfrågningarna varierade mycket, och exempel på vad familjerna efterfrågade
var: mat, kläder, pengar till medicin, möbler, cyklar (ca 25 st), barnvagnar (8 st), familjeutflykter, lovaktiviteter, flytthjälp, hyror/elräkningar, bebisstartpaket, tandläkarräkningar, flygoch tågbiljetter, glasögon, TV-apparater, IPads, datorer, medlemsavgifter till fritidsaktiviteter,
student- och konfirmationsfirande, leksaker, födelsedagskalas och presenter samt julklappar.

Gruppförfrågningar
”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 på önskelistan. För
femte året i rad genomförde Prosit kampanjen “Mat på julbordet”. För att samla in pengar till
detta så ordnades den 19 november en adventsträff i Goodness Eco Hairs (GEH) lokaler i
Helsingborg. Adventsträffen anordnades av Prosits vänner, som bjöd in alla nätverkare och
allmänheten att bidra till kampanjen genom att köpa: bröd, blommor, müsli, knäckebröd,
tallrikar, havremobiler, tygpåsar, armband m.m. Allt som såldes på GEH var till stor del
tillverkat och skänkt av olika nätverkare. GEH själva lånade ut lokalen gratis. Behållningen
för adventsträffen blev 10.840 kr
Totalt gav ”Mat på julbordet” 121.350 kr.
Samtliga pengar omvandlades till 120 presentkort à 1.000 kr samt 1 presentkort på 1.350 kr
på ICA Maxi, Råå och butiken bidrog med fyra extra à 1.000 kr. Totalt 125 presentkort
delades ut via våra förmedlare (socialsekreterare, diakoner, personal på familjecentraler
m fl.) dagarna före jul, som i sin tur lämnade dem vidare till familjerna
I kampanjen Mat på julbordet ingår även större gåvor från Hej Bok och Round Table samt
från företag: BorgWarner, McNeil, och Nordic Preparedeness.

Förmedlare
Antalet förmedlare har växt och Prosit samarbetar nu med ungefär 50 förmedlare. Vi hade en
förmedlarträff 2017-09-29 där 20 förmedlare och 4 samordnare deltog. Vi fick mycket positiv
respons från våra förmedlare och också några bra förslag inför framtiden.

Nätverkare

Nätverket Prosit hade vid årets slut 248 medlemmar dvs. personer som skrivit upp sig på
maillistan och facebooksidan hade 3.089 följare.

Andra Initiativ
Bokklubben ”Hej Bok” Helsingborg anordnade en klädloppis i maj, där behållningen blev
10.143 kr. Pengarna skänktes till Prosit och öronmärktes till Mat på julbordet.
Helhetsakademin Helsingborg har genom att sätta fram en donationsskål samt anordnat
donationsklasser i yoga, samlat in och skänkt till olika förfrågningar löpande under året.
Totalt 7.122 kr.
Int. yogadagen genomfördes i Ängelholm på Stortorget där givare som deltog i olika pass
donerade pengar. Behållningen blev 1.166 kr som öronmärktes till Mat på julbordet.
Två privatpersoner gav 8.250 kr från gemensamt födelsedagskalas. Pengarna fördelades
mellan Mat på julbordet (2.000 kr) och resterande till olika förfrågningar.
Round Table genomförde en julklappsauktion som gav 18.120 kr. Behållningen gick till
Mat på julbordet.

Styrelse, mejlansvariga och samordnare
Styrelsen har under året haft fyra ordinarie möten och tre extra möten där beslut har tagits
om nya samordnare.
Ordförande har hållit ett föredrag på en av stadens Round Table-klubbar, de valde att
skänka en större summa pengar till Mat på julbordet.
Mailansvariga har tillsammans med kassörer under året arbetat för att förbättra rutiner kring
redovisning.
Samordnarna har haft sex stycken träffar under året. Inbjudna till två olika träffar har varit
Anette Wiklund, diakon Maria församling och vice ordförande från Prosit. Anette beskrev sitt
jobb som diakon och vice ordförande gick igenom Prosits grundprinciper. Nya samordnare
har rekryterats och i slutet på året var vi uppe i 12 samordnare inklusive mejllansvariga.

Ekonomisk rapport 2017
Kvar på kontot 273,50 (2017-12-28), som förs över till ärendenr. 18-01.
(Ovanstående summa är omärkta pengar som inte har fördelats på ärenden under året).

Det kom in ytterligare 2.000 kr (datum 2017-12-29) som förs över till ärendenr. 18-01.
(Givaren har gett sitt medgivande att pengarna går till första förfrågan 2018).
Under 2017 gjordes insättningar på vårt konto motsvarande 436.611,50 kr
Antalet transaktioner på kontot under (insättningar och uttag) 2017 var 1.774 st.
Vilket ger ett snitt på 246,11 kr (per insättning).
Våra administrativa kostnader under 2017 uppgick till 5.770,50 kr och bekostades av
medlemmar i styrelsen, samordnargruppen och Prosits vänner.
Våra administrativa kostnader är:
Webbhotell: 1.485 kr
Domännamn: 228 kr
Swish: 2.722,50 kr (1.815 insättningar á 1,50 kr)
Trycksaker: 1.335 kr
Vid årets slut 2017-12-31 saldo 2.273,50 kr (Sista insättning 2017-12-29).

Ekonomisk redovisning
Redovisning av insamlade och skänkta medel görs genom att varje samordnare gör en
detaljerad sammanställning av ett avslutat ärende där man noterar exakt vad som skänkts till
förfrågan och när och hur bidragen överlämnats till den behövande familjen. Den ekonomiska uppföljningen sker genom att kassör och vice kassör går igenom sammanställningarna
och jämför de ekonomiska bidragen med transaktionerna på kontot. Eventuella avvikelser
återkopplas till samordnaren för eventuell rättning. I de fall där det kommer in omärkta bidrag
där vi inte kan få tag på givaren så går dessa pengar till aktuella förfrågningar.

