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Inledning
Han var den ende mannen i studiegruppen i årskurs 2 i Kashombe. Fyrabarnspappa med ett rykte om sig
att vara väldigt lat. Han varken odlade jorden, fiskade eller drev handel. Men under andra året i
studiegruppen, med ständiga samtal om hur man kan förbättra sina livsvillkor, började han odla upp en
jordlott som länge legat i träda. Manioken som han skördade i augusti 2017 räckte både till att köpa en
get och att skicka två av barnen till skolan. Sedan dröjde det inte länge förrän han fick ett avlönat jobb,
som vaktmästare i byns primärskola. ”Han kan ju läsa och skriva”, sa man.
Vi har hört och sett det om och om igen. Att delta i en studiegrupp ger människor hopp och en ny syn på
sig själva och sina möjligheter. Fattigdom handlar inte bara om brist på pengar, utan lika mycket om brist
på hopp och självförtroende. ALEF-grupperna fyller en psykosocial funktion. Genom att mötas
tillsammans och samtala om hur man har det, varför det är så, och vad man själv kan göra för att
förändra, börjar människor växa och få tillbaka tron på sig själva och på framtiden. Detta märks inte
minst i vårt projekt i Sydkivuprovinsen i Kongo, där många är uppgivna och traumatiserade efter över 20
år av instabilitet och människorättskränkningar. Gruppsamtalen och inlärningen ger människor nytt mod
och ny självtillit. De reser sig, tar tag i sitt liv, och börjar kräva sina rättigheter och sin plats i tillvaron.
2017 blev ett annorlunda år för ALEF. För första gången sedan 2011 fick vi inga institutionella medel (från
Sida eller Radiohjälpen). När vi i april fick avslag på våra ansökningar om Sida-medel fick vi börja arbeta
utifrån en starkt reducerad budget. Våra partners fick skära ner på antalet studiegrupper. I Uganda
beslutade vår partnerorganisation CACI att de skulle jobba frivilligt, och genomföra 18 grupper utan att
arvodera gruppledare eller samordnande personal. ALEF bidrog med ett blygsamt belopp till de mest
nödvändiga kostnaderna, och resten sköttes på frivillig basis. Vår alternativa budget, utan institutionella
medel, var den lägsta sedan 2012, men vi lyckades uppnå budget och uppfylla våra reviderade
projektmål.
När vi vädjade till våra givare om extra gåvor till projekten fick vi ett överväldigande gensvar redan i april.
Flera personer valde under året att be sina släktingar och vänner om bidrag till ALEF för att fira jämna
födelsedagar. I slutet av året genomförde vi en lyckad insamling till projektet i Kongo. Vi kunde avsluta
året med ett utgående saldo på 248 248 kr, gåvor och bidrag som är avsedda för verksamheten under
2018.
2017 blev det första året som ALEF kunde betala ut en månadslön till vår verksamhetsledare /ordförande
under årets alla 12 månader. Det blev också året med de flesta volontärinsatserna någonsin. Vi hyrde ett
extra kontorsrum för att få plats med alla våra volontärer; vissa dagar var det tre eller fyra personer som
samtidigt arbetade med olika arbetsuppgifter på kontoret på Sorterargatan i Vällingby.
Vi har bevisat att vi kan driva verksamheten även i motgång, och att vi klarar av att fullfölja våra
åtaganden i samarbete med våra partners, som alltmer står på egna ben och känner ägandeskap och
ansvar för verksamheten. Och liksom tidigare år har vi sett människor resa sig och börja förändra sina liv
som ett resultat av vår verksamhet. Så länge vi behövs kommer vi att fortsätta att kämpa för de
bortglömda 750 miljonerna vuxna analfabeter, som saknar en möjlighet att göra sin röst hörd.

Vällingby 2018-04-09
Hélène Boëthius, ordförande
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FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelse och exekutiv ordförande för ALEF, Adult Learning and Empowerment Fund, en ideell förening
med org.nr 802452-4681 får härmed avge årsredovisning för 2017, föreningens åttonde räkenskapsår.

1. ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN
1.1. Organisationens syfte och ändamål
ALEF:s vision är att i samarbete med lokala organisationer främst i Afrika ge unga och vuxna som saknar
formell utbildning möjlighet att förvärva färdigheter och kunskaper så att de själva kan:





förbättra sina livsvillkor
förstå och hävda sina rättigheter
få tillträde till beslutsprocesser, samhällstjänster och gemensamma arenor
agera för att förändra de mekanismer som ligger bakom förtryck, diskriminering och fattigdom.

ALEF assisterar lokala enskilda organisationer, Non Governmental Organisations, (NGOs), och andra
biståndsaktörer med att planera och genomföra projekt med modersmålsbaserade studiegrupper i
läsning, skrivning och matematik till ungdomar och vuxna, samt att framställa undervisningsmaterial för
dessa, och att stärka organisationernas kapacitet.
Verksamheten består av:
a) Expertstöd till partners i fält vid förstudier, planering, materialframställning, uppföljning,
utvärderingar och organisationsutveckling samt utbildning av projektpersonal.
b) Finansiering av projekt, undervisningsmaterial och utbildningar m.m.
c) Påverkansarbete gentemot myndigheter, organisationer, internationella institutioner och NGO:s.
d) Insamlingsverksamhet gentemot allmänheten, företag och institutionella givare, främst i Sverige.

1.2. Styrelse, medarbetare och medlemmar
Styrelsen har under året bestått av följande personer:
Hélène Boëthius, exekutiv ordförande och verksamhetsansvarig
Lena Insulander, vice ordförande
Lars-Åke Davidsson kassör
Halina Hylander, sekreterare
Hans Lundberg, ordinarie ledamot
Agneta Lind, suppleant
Inge Pierre, suppleant
Eva Lotta Damstedt, suppleant
Valberedning:
Patrick el Cheikh och Diane Manu
Styrelsemöten har hållits vid följande tillfällen under året:
170216, 170320, 170511, 170830, 171107, samt ett extra årsmöte 171001 för att välja valberedning.
Mellan mötena har en omfattande korrespondens via mail ägt rum mellan styrelsens medlemmar, och
många frågor har beslutats genom konsensus via mail. Ett arbetsutskott (AU) bestående av ordförande,
vice ordförande och kassör har träffats vid ett flertal tillfällen för informella samtal om verksamheten.
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Anställda
Hélène Boëthius har fortsatt arbeta heltid under året. I år kunde lön betalas ut årets alla 12 månader,
jämfört med 9,5 månader 2016 och 6 månader 2015. Vi går in i nästa verksamhetsår med ambitionen att
succesivt utöka antalet anställd personal, både för administration, insamling och för projektverksamhet.
Salome Bogerud anlitades på timbasis för att göra en del av bokföringen under året.
Frivilligarbetare
Catrin Scherman-Würtz har sedan hösten 2017 arbetat deltid tre dagar i veckan på ALEF:s kontor, och
tagit ett stort ansvar för olika administrativa rutiner.
Halina Hylander har förutom sin roll som styrelsens sekreterare skött givarservice och utskick av jul- och
gratulationskort samt givarbrev. Hon har också hjälpt till med arbetet med ansökningar till Forum Syd.
Lars-Åke Davidsson har varit föreningens kassör under hela året och skött betalningar och kontering,
förutom sitt arbete i styrelsen och AU.
Kenneth Rönnquist har hjälpt till med skötsel av datorer och en rad andra kontorsgöromål.
Behiya Baykal gjorde större delen av ALEF:s bokföring för 2017 kostnadsfritt.

Medlemmar
Vid årets slut hade ALEF 88 medlemmar. Av dem hade 63 betalat in medlemsavgiften på 300 kr, och 25
blev medlemmar genom att bidra med minst 300 kr per månad, i enlighet med beslut i årsmötet för 2016.
Detta kan jämföras med 60 betalande medlemmar under 2016 och 70 under 2015.
Årsmötet 2017 tog beslutet att alla som bidrar med en månadsgåva på minst 30 kr ska räknas som
medlemmar. Detta beslut träder i kraft 2018.

1.3. Samarbetspartners i fält
ALEF har inga egna projekt, utan samverkar med lokala organisationer i Afrika söder om Sahara som är
registrerade i sina respektive länder. Medlen till projekten överförs i enlighet med budget för respektive
projekt efter en rekvisition från partnerorganisationen. Rekvisitionen görs normalt kvartalsvis.
Varje partnerorganisation skickar varje eller varannan månad en ekonomisk rapport och en
aktivitetsrapport där verksamheten och dess resultat beskrivs, samt efter verksamhetsårets slut en
ekonomisk rapport och en verksamhetsrapport. ALEF granskar rapporterna och ger återkoppling. För att
nya överföringar ska göras krävs att tidigare rapporter godkänts. Varje projekt bokförs under ett eget
kostnadsställe i ALEF:s räkenskaper.
Land

Partner

Underpartners

Typ av projekt

Uganda

Change African Child
Inter-national, CACI

Women and Girl Child Development
Association, WEGCDA

Empowerment Groups,
18 grupper i årskurs 2,
368 deltagare 2017.

DR Kongo,
Sydkivu

ADECK, Association
pour le
Développement de
Kabaré (Föreningen
för utveckling i
Kabare)

ALPPROSO, Action de lutte contre la
pauvreté et pour la promotion
sociale (Kamp mot fattigdom och för
social utveckling). ISF och CODDIMIR,
två mindre organisationer som
tränats upp att genomföra 3 grupper
vardera i årskurs 1.

Empowerment Groups,
6 grupper i årskurs 1, 6
i årskurs 2 och 7 i
årskurs 3 med totalt 421
deltagare 2017
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Togo,
Benin

ACATBLI , Association
chretienne pour
l’alphabétisation et la
traduction biblique en
langue ife, (Kristna
föreningen för
alfabetisering och
bibelöversättning på
ifespråket)

Lokalorganisationer i Tchetti och
Doumé i Benin

Studiegrupper i Benin
25 grupper årskurs 1, 50
grupper årskurs 2, totalt
1354 deltagare 2017

DR Kongo,
Kongo
Central

CEC-kyrkan i
Kasi/Mukimbungu,
sponsrad av
Mukimbungugruppen
från Equmeniakyrkan i
Kisa, Rimforsa, Skeda
och Södra Vi

Relaterar till CEC-kyrkans
biståndsavdelning BCPAD

En genomförbarhetsstudie utfördes under 2
veckor i november.

1.4. Insamling
1.4.1. 90-konto
ALEF har 90-konto (pg 90 02 17-1, swish 123 900 21 71). Verksamhet och räkenskaper granskas årligen av
Svensk Insamlingskontroll. Av de totala intäkterna får högst 25% användas till kostnader för insamling
och administration, och minst 75% ska användas till ändamålet. För 2017 uppgick kostnader för
administration och insamling till 25% ( 18% 2016). Ändamålskostnader uppgick till 57% av totala intäkter
( 83% 2016). Skillnaden beror på att vi blev tvungna att skära ned på projektverksamheten på grund av
de uteblivna Sidabidragen, medan fasta kostnader för administration och löner inte kunde reduceras. I
slutet av året inkom 246 495 kr i ändamålsbestämda gåvor för 2018, se 5.1 nedan samt not 3 på sidan 21.
Svensk Insamlingskontroll har granskat vår preliminära redovisning och i förväg godkänt att vi detta år
inte följer reglerna. Enligt budget för 2018 kommer vi att kunna följa 25/75%-regeln.

1.4.2. Intäkter från allmänheten
Enligt redovisningsprincipen K3 (BFNAR 2016:9) redovisas både intäkter från allmänheten och bidrag från
stiftelser och organisationer som gåvor i årsredovisningen, medan medlemsavgifter redovisas separat,
liksom för föregående år.
Intäkter från allmänheten (inkl. medlemsavgifter och intäkter från gratulationskort) uppgick till 551 523
kr för 2017, jämfört med 463 596 kr 2016. Se uppställning under 3.1
Under december genomfördes en mycket lyckad insamling till projektet i Kongo via facebook och
nyhetsbrev. Fram till slutet av december kom det in sammanlagt 56 495 kr i gåvor från 138 enskilda
personer. Tillsammans med intäkter från försäljning av julkort samt ytterligare gåvor under första halvan
av januari 2018 samlades totalt 90 000 kr in till projektet.

1.4.3. Bidrag från myndigheter
För 2017 hade ALEF sökt två bidrag från Sida via Forum Syd, ett på 934 000 kr för projektet i Uganda,
vilket skulle bekosta 91 studiegrupper med totalt 2 145 deltagare, samt ett på 460 000 kr för
verksamheten i Kongo, för 31 studiegrupper och 757 deltagare.
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I april och maj fick vi beskedet att Forum Syd valt att avslå ansökningarna, trots att 2016 års rapport för
bidraget till projektet i Uganda godkändes och projektet bedömdes som relevant. Man motiverade
avslagen framför allt med att man menar att ALEF har för stor inblandning i projektens utformning och
utförande.
I oktober 2017 sökte ALEF på nytt ett Sidabidrag via Forum Syd för projektet i Kongo för 2018.
Handläggningstiden skulle vara 10 veckor. Efter ca 14 veckor kom ett brev där man med fyra dagars frist
begärde en omfattande omarbetning av budget och ansökan. ALEF:s styrelse gjorde då bedömningen att
vi inte kan hantera Forum Syds sätt att handlägga och bedöma ansökningar. Vi drog därför tillbaka
ansökan, och har inte för avsikt att söka ytterligare Sidabidrag via Forum Syd.
1.4.3. Bidrag från organisationer
Bidrag från organisationer uppgick till 556 941 kr. Följande är en komplett lista på bidrag från
organisationer under 2017:
Equmeniakyrkan Mariestad (kyrkornas 2nd hand)
Equmeniakyrkan Mariestad (kyrkornas 2nd hand) för 2018
Ekeskogs kyrkliga syförening
Helen Hjärpes stiftelse
Rotarys u-fond
Stiftelsen Sackaios
Stiftelsen Sackaios (för 2018)
Evangeliska Frikyrkan Örebro, Bra o Begagnat
Lott o Nils Rosenblads stiftelse
Brännkyrka församlings Fredsgrupp
Stockholm Filadelfiaförsamling (Mälarökyrkans 2nd hand)
Sockenstugans kollektivboende, loppisintäkter
Katrineholm Filadelfia 2nd hand
Helens Hjärpes stiftelse 2
E o H Gabrielssons stiftelse
Bokhjälpen
Bokhjälpen (för 2018)
Mukimbungugruppen, Rimforsa Equmeniaförsamling
Släkten Boëthius Förening
TOTALT

116 641 kr
150 000 kr
4 000 kr
30 000 kr
23 000 kr
30 000 kr
20 000 kr
30 000 kr
25 000 kr
5 000 kr
30 000 kr
5 000 kr
5 000 kr
20 000 kr
25 000 kr
10 000 kr
5 000 kr
33 000 kr
300 kr
566 941 kr

1.4.5 Sponsring från företag
Följande företag har sponsrat ALEF:s verksamhet under 2017 med totalt 44 854 kr:
 Timblads måleri AB
15 000 kr
Sponsring av studiegrupp, DR Kongo
 Karin Beme AB
5 000 kr
Sponsring av studiegrupp, Benin
 Upplevelse.com
10 000 kr
Sponsring av studiegrupp i Benin i 3 år
 Little Beat Music Production
12 000 kr
Sponsring av 2 studiegrupper I Benin
 Harmoni Gym i Vällingby
2 000 kr
Event med Kungliga Magasinet
 Sponsorhuset
425 kr
Bidrag från internethandel
 Karolinska Uroterapienheten
429 kr
Bidrag från returförpackningar
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2. Väsentliga händelser under räkenskapsåret
2.1

PROJEKTVERKSAMHETEN

Följande tabell visar kostnaden för samtliga projekt uppdelat på verksamhetskostnad och lönekostnad
för ALEF:s anställda.
Projekt
Benin
DR Kongo, ADECK
Uganda
DR Kongo, CEC
Ospecificerat**
Totalt

Kst*
5
8
10
12
11

verksamhet
lön
260 487 kr 33 372 kr
153 615 kr 33 424 kr
46 880 kr
1 003 kr
14 816 kr
1 531 kr
29 193 kr 91 462 kr
504 991 kr 160 792 kr

totalt
293 859
187 039
47 883
16 347
120 655 kr
665 783 kr

*Kst = kostnadsställe där intäkter och kostnader för detta projekt bokförs
**Ej projektspecifika ändamålskostnader är kostnader för t.ex. reseförsäkring, delar av revisionskostnad, delar av
lön till verksamhetsansvarig, samt kostnader för introduktionskursen.

2.1.1 Uganda
Under 2016 blev CACI, Change African Child International ALEF:s huvudpartner för samarbetet i Uganda
under ledarskap av Resty Mutaawe. Samarbetet med Mindset Development Organisation avslutades
sista december 2016. De fyra coacherna Irene Kinayenzire, Charles Mugerwa, Frederick Ssentongo och
Edith Namumbya var anställda av Mindset 2013-2016. De skapade läromedlen på språket luganda
tillsammans med ALEF, utbildade gruppledare och ansvarade för uppföljning av grupperna samt
redigering av rapporter. Från januari 2017 valde de att ansluta sig till CACI. Organisationen WEGCDA ledd
av Elliot Orizaarwa fortsatte att fungera som underpartner till CACI. Tillsammans genomförde de två
organisationerna 18 grupper i årskurs 2 med sammanlagt 361 deltagare. ALEF överförde 46 880 kr till
verksamheten, som i huvudsak sköttes på frivillig basis. Både gruppledare, coacher och projektledare
arbetade nästan utan arvoden, förutom ett mycket litet arvode som ALEF överförde vid kursens slut.
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Mindset avböjde erbjudandet att på egen hand fortsätta med de grupper som under 2016 avslutade
årskurs 1 och 2. De gav CACI tillåtelse att driva dessa grupper vidare. En del av dessa grupper fortsatte
under 2017, och förhoppningsvis kommer de återstående att kunna fortsätta i årskurs 2 under 2018.

Utvärdering i samarbete med Sahlgrenska akademin på Göteborgs Universitet
Via professor Henrik Sjövall vid Sahlgrenska akademin på Göteborgs Universitet kunde CACI ta emot två
läkarstudenter i oktober och november, som genomförde en studie om hur deltagande i en studiegrupp
påverkar kvinnors livskvalitet och socioekonomiska situation. Deras studie resulterade i två
magisteruppsatser:
”A quantitative study investigating the effects of literacy and numeracy training in empowerment,
quality of life, socioeconomic situation and health literacy among women in Uganda” av Emelie
Efraimsson, samt
“How ability to read, write and calculate affects life in rural Uganda, a qualitative study” av Emilia
Karlsson.
I den första studien svarade en grupp på 70 kvinnor som deltagit i alla tre årskurserna i programmet på
ett antal enkätfrågor, och en kontrollgrupp på 71 kvinnor som önskar skriva in sig i första årskursen
svarade på samma frågor. Resultaten jämfördes, och visade på tydliga positiva resultat på alla de
livsområden man undersökte; livskvalité, ekonomi och barnens situation. De som deltagit i
studiegrupperna hade också större hopp om en bättre framtid för sig och sina barn.
Den andra studien baseras på 22 djupintervjuer med kvinnor som avslutat årskurs 3 i programmet, och
lika många som önskar delta i en studiegrupp inom ramen för projektet. Resultatet visade att de som
deltagit i studiegrupper upplever att de har förbättrat sin ekonomi, och att deras barns skolgång blivit
mer kontinuerlig. De upplevde att de hade bättre hälsa, att de hade större självförtroende, och att de
kunde ta hand om sina familjer på ett bättre sätt.
För ALEF kommer dessa studier att vara av stort värde, eftersom de ger vetenskapliga belägg för att
kurserna skapar positiv förändring i deltagarnas liv. När denna rapport skrivs är studierna ännu inte helt
klara och godkända.

2.1.2. Demokratiska Republiken Kongo, Sydkivu med ADECK
I Kabaredistriktet i Sydkivuprovinsen i D.R. Kongo fortsatte ADECK lett av Marc Kashera som ansvarig
organisation. Désiré Kasolé, ledare för den tidigare partnerorganisationen ALPPROSO blev anställd av
ADECK som coach för de grupper som tidigare legat under ALPPROSSO.
För första året kunde ADECK genomföra grupper i årskurs 3. ALEF:s Hélène Boëthius genomförde ett
seminarium i april med ADECK:s Marc Kashera, Désiré Kasolé, Emery Mulumeoderhwa Ruhamya och
Sophie Nzigire Cizungu där vi tillsammans skapade en manual med ett 20-tal lektioner för årskurs 3 med
fokus dels på mänskliga rättigheter dels på hur man skapar ett sparkooperativ, ”MUSO”.
Sju grupper genomfördes i årskurs 3, med totalt 145 deltagare. I årskurs 2 genomfördes 6 grupper med
118 deltagare. 64% av deltagarna i årskurs 2 klarade slutprovet. För årskurs 3 var det 91% som fullföljde
kursen.
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Förutom de egna grupperna i ADECK genomförde två nya organisationer, CODDIMIR och ISF vardera tre
grupper i årskurs 1 med totalt 158 deltagare. ADECK hade utbildat tre gruppledare och en coach från
vardera organisationen i att använda ALEF-metoden i slutet av 2016. Dessa organisationer fick ingen
finansiering från ALEF utöver utbildningen plus manualer och skrivmaterial för deltagarna.
Till projektet överfördes 121 812 kr. Kostnader bokförda i Sverige för fältbesök uppgick till 31 803 plus
lönekostnader för ALEF:s ordförande vid fältbesök, 33 424 kr. Projektets totalkostnad blev 187 039 kr
Rapportering och bokföring har fungerat mycket bra. Etienne Cikuru har fortsatt att ansvara för
bokföring och ekonomiska rapporter. Hélène Boëthius gjorde en intern revision i mars 2018, och det
fanns ingenting att anmärka på. Grupperna har genomförts planenligt, och uppföljningen har fungerat
väl.
Andelen som fullföljer kursen och får sina diplom är betydligt lägre än för Uganda. En orsak kan vara att
man inte arbetat tillräckligt med läsövningar. En annan faktor är att utbildningsnivån är lägre i Kongo än i
Uganda. De flesta som deltar i grupperna i Kongo har aldrig satt sin fot i en skola. Projektledaren nämner
i sin rapport också det faktum att befolkningen under en lång tid vant sig vid att vara passiva mottagare
av nödhjälp, och har svårt att ta till sig ett projekt som inte delar ut gratis gåvor. Under 2018 kommer en
metod för att belöna gruppledare utifrån prestation att testas, för att se om det går att få bättre närvaro
i grupperna och därmed även bättre inlärningsresultat. Vi har nu också deltagarhäften för alla tre
årskurserna, vilket kan bidra till bättre inlärning.

2.1.3 Togo och Benin
I samarbete med ACACTBLI i Togo och Benin har ALEF medverkat i genomförandet av 75 studiegrupper i
Benin under läsåret 2017, som började i oktober 2016 och pågick till slutet av oktober 2017.
Två grupper på 25 gruppledare vardera för årskurs 2 utbildades i november och december 2016. I januari
utbildades 25 gruppledare för årskurs 1. Det var första året som man använde de nya läromedlen för
årskurs 2. Totalt deltog 1 354 personer i kurserna, varav 1 137 klarade slutprovet, vilket motsvarar 84%,
ett mycket gott resultat.
Gruppledarna för årskurs 2 upplevde den två veckor långa gruppledarutbildningen som svår. I detta
projekt är nästan alla gruppledare före detta deltagare, som har mycket låg nivå i läsning, skrivning och
matte, vilket har lett till att nivån på hela programmet är ganska låg. Projektledningen satsade på extra
stöttning och intensiv uppföljning för de svaga gruppledarna under kursens gång. Uppföljningen har
delvis störts av att coacherna haft problem med sina motorcyklar, och det har inte funnits tillräckligt med
pengar för att reparera dem.
Deltagarna i årskurs 2 upplevde också att de behövde mer tid för att kunna lära sig allt som kursen
innehöll. De ökade antalet möten till tre i veckan i stället för två, och kunde på så sätt genomföra kursen.
Trots dessa svårigheter har deltagarna genom kursen i matte fått kunskaper som de direkt kan tillämpa i
sin verksamhet, både i jordbruket och i kommers, vilket leder till bättre inkomster och förbättrade
levnadsförhållanden.
I oktober genomförde ALEF:s ordförande ett tre veckors seminarium med en grupp av ACACTBLI:s
projektpersonal för att skapa en helt ny tredje årskurs. Gruppen skapade 13 lektioner med texter på
ifespråket där ord och uttryck på franska som används i vardagen introduceras och lärs in. Deltagarna lär
sig fylla i formulär och läsa tabeller, tyda ett identitetskort och en födelseattest etc. Kursen är tänkt att
användas tillsammans med en kurs i hur man driver ett kooperativ samt en kurs i jordbruk och/eller
husdjursavel som framställs av ACATBLI:s egen personal.
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2.1.3 Demokratiska Republiken Kongo, Kongo Central med Mukimbungu, CEC
I augusti 2016 tog en grupp från fyra församlingar i Equmeniakyrkan i Kisa, Rimforsa, Skeda och Södra Vi
kontakt med ALEF efter att ha sett filmerna från Uganda på Youtube. De samarbetar med en
vänförsamling inom det kongolesiska samfundet CEC i byn Mukimbungu i provinsen Kongo Central i
västra DR Kongo. Denna församling har en kommitté för vuxenutbildning, och har uttryckt önskemål om
att få anordna ett alfabetiseringsprojekt i samarbete med sina svenska vänförsamlingar. Hélène Boëthius
besökte vänförsamlingsgruppen under hösten, och man började skissa på ett samarbete. Man kom fram
till att det behövdes en genomförbarhetsstudie för att utröna om församlingen i Mukimbungu har
kapacitet att genomföra ett projekt, och om ALEF:s metod passar för situationen där.
Denna studie genomfördes under två veckor i centralorten Kimpese i november 2017 under ledning av
Hélène Boëthius. Från vänförsamlingarna deltog Maj-Lis Persson, och från Mukimbunguförsamlingen
kom fem personer, projektledaren Faustin Muduma, församlingens pastor Makanzu Misamu Dany samt
tre medlemmar i vuxenutbildningskommittén, Mina Henriette, Bazam Zaruangana och Mozee . Med på
seminariet var också en representant för Equmeniakyrkan i DR Kongo, Nsimba Andersson, samt en
representant för samfundet CEC:s projektorganisation BCPAD, Nlemvo Simon. Samtal fördes om
målgruppens livssituation, om församlingens och projektgruppens förutsättningar att genomföra ett
projekt, samt om hur ALEF:s metod skulle kunna tillämpas i den lokala situationen. En skiss på en
projektplan och en budget skapades, och alla enades om att det är genomförbart och önskvärt att skapa
ett projekt baserat på ALEF:s metod på språket kikongo för Mukimbungu-församlingen. Man beslutade
att anordna ett första seminarium för att skapa material för årskurs 1 i april-maj 2018 som kommer att
ledas av Hélène Boëthius från ALEF.
Mukimbunguförsamlingen planerar ett mindre projekt med 6 grupper i varje årskurs. Men språket
kikongo talas av flera miljoner, och är ett av de fyra officiella nationalspråken i Kongo. När det väl finns
utarbetade material på språket, och en grupp som kan lära ut metoden, kan det bli möjligt att träna upp
fler aktörer i att använda materialen i sina egna språk. Det finns alltså stor utvecklingspotential i detta
projekt.
Vänförsamlingsgruppen inom Equmeniakyrkan står för finansiering av projektet, och ger
kostnadsersättning till ALEF för medverkan i seminarier.

2.2. VERKSAMHETENS RESULTAT OCH EFFEKTER
2.2.1. Antal deltagare – ”output”
Resultatbaserad verksamhet redovisar två typer av resultat; ett är vad man brukar kalla ”output”, dvs
den ”produkt” som verksamheten levererar. ALEF:s partnerorganisationers ”produkt” är människor som
lärt sig läsa, skriva och räkna.
När man arbetar med folkbildning är volymen viktig. Läsning, skrivning och räkning är något som äger
rum mellan människor i ett samhälle. Om ett litet fåtal behärskar färdigheterna begränsas användningen.
Ju fler i ett samhälle som har deltagit i en grupp och lärt sig använda modersmålet för att läsa, skriva och
räkna, desto större blir effekten i samhället och desto hållbarare blir resultaten.
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Under 2017 har totalt 2 143 personer deltagit i kurser i årskurs 1, 2 eller 3 hos våra samarbetspartners i
Togo/Benin, Uganda och Dem Rep Kongo, jämfört med 2 305 personer året innan och 1 749 år 2015.
Antalet deltagare blev alltså inte mycket mindre än året innan, trots att vi fick banta omfånget i
projekten i Uganda och DR Kongo rejält på grund av uteblivna Sidabidrag. Detta tack vare att vi kunde
genomföra ett stort antal grupper i Benin till mycket låg kostnad.
Sedan 2011 har 7 933 unika individer deltagit i årskurs 1 hos våra samarbetspartners, och majoriteten
har gått vidare till de följande årskurserna.
Antal personer som deltagit i årkurs 1 sedan starten 2011:
Benin
Uganda
Kongo
Totalt

2011
500
0
0
500

2012
602
0
0
602

2013
856
307
531
1694

2014
773
261
605
1639

2015
0
473
608
1081

2016
551
1123
155
1903

2017
TOTALT
430
3712
0
2322
158
1899
588
7933

2.2.2. Effekter, ”impact”
Det viktigaste resultatet är de effekter som projektet haft på grupper och individer och på det lokala
samhället, på engelska ”impact”. Hur påverkas människors liv av att delta i grupperna? Hur har detta
visat sig? Det övergripande målet med ALEF:s Empowerment Group-program är:

”Vuxna som kan ta kontroll över sina liv, ekonomiskt såväl som socialt, utöva
inkomstgenererande aktiviteter, förstå och hävda sina rättigheter, skydda sin hälsa och skydda
miljön, delta i beslutsprocesser i familjen, det lokala samhället och på nationell nivå, och
använda läsning, skrivning och räkning för att nå dessa mål.”
Utvärderingen som gjordes i Uganda av de två läkarstudenterna från Göteborg (se 2.1.1. ovan) visar på
tydliga förändringar i människor liv. Följande exempel ur Emelie Efraimssons uppsats visar på en klar
skillnad mellan dem som fullföljt årskurs 3 och kontrollgruppen som väntar på att få börja årskurs 1:
Fråga
Deltar du i beslut inom familjen?
Känner du till mänskliga rättigheter?
När du blir diskriminerad, vet du hur du ska utkräva dina rättigheter?
Använder du impregnerat myggnät i ditt hem?
Anser du det mycket viktigt att uppmuntra dina barn att gå i skolan?
Tror du att din livssituation kommer att vara mycket bättre om 10 år?

deltagare
71 %
86 %
74 %
73 %
71 %
31 %

kontrollgrupp
45 %
17 %
20 %
48 %
10 %
3%

Av de intervjuade deltagarna som avslutat årskurs 3 ansåg 73% att färdigheterna i läsning och skrivning
hade bidragit till att förbättra deras liv. 69 % upplevde att det gjort att deras ekonomi förbättrats mycket
eller ganska mycket. 82 % ansåg att deras livssituation hade förbättrats avsevärt tack vare deltagandet i
en grupp.
I månadsrapporterna från våra partners lyfter man fram liknande effekter. Även om de inte är statistiskt
säkerställda råder det inget tvivel om att ALEF:s program leder till bestående förändringar i människor
och i grupper. Här är några exempel på vad våra partners rapporterar:
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ACATBLI, Benin:
 Över 60% av deltagarna kan beräkna kostnader för sina aktiviteter.
 De som arbetar med jordbruk kan nu skriva avtal med arbetare och räkna ut hur mycket de ska
betala vid årets slut. De kan också skriva ner i en journal vilka aktiviteter som utförts dag för dag.
 Många har organiserat sig i kooperativ för att kunna reducera kostnader för utsäde och
konstgödsel och för att kunna sälja sina jordbruksprodukter till ett bättre pris.
 De kooperativ som fanns tidigare var dåligt organiserade. Nu finns det kunskaper om hur man
organiserar sig, hur man väljer en styrelse och hur man förvaltar pengarna med transparens.
 De starkare kooperativen och ALEF-grupperna har lett till att myndigheterna har börjat ta större
hänsyn till medborgarnas rättigheter.
 Föräldrar har börjat ta egna initiativ för att bygga skolor i sina byar, och samlar ihop pengar till
lärarlön åt någon ung person i byn som har gymnasienivå. Detta har i flera fall lett till att
myndigheterna tagit över ansvaret för skolan.

ADECK, Sydkivu, Demokratiska Republiken Kongo:
 I början av årskurs 1 kom 90% av deltagarna till gruppen i smutsiga kläder och barfota. I slutet av
årskurs 2kom 5 % med smutsiga kläder och ingen kom barfota.
 Alla deltagare kan verifiera kvitton på skolavgifter och läsa meddelanden från skolan. Om de inte
förstår något går de till skolan och ber de ansvariga förklara.
 Hälften av deltagarna uppger att de producerar bättre på sina odlingar.
 De som driver handel kan anteckna kostnader och intäkter och notera skulder.
 Alla barn som fötts av deltagarna under projektets gång har registrerats och fått födelseattester.
 70% av grupperna har en gemensam kassa som de samlar in pengar till för att kunna ge varandra
små kortfristiga lån.
 Minst 60% av grupperna har hyrt mark och börjat en gemensam odling. De säljer avkastningen
för att lägga pengarna i den gemensamma kassan.
 Flera grupper har börjat organisera bybefolkningen i gemensamma arbeten för att underhålla
vattenkällor och vägar.

2.3. INTRODUKTIONSKURS I ALEF:S METOD
Den 21-22 september anordnade ALEF för första gången in introduktionskurs i ALEF:s metod på svenska i
Sverige. Kursen hölls på studenthemmet Tempus i Åkeshov, Bromma. 14 personer deltog i kursen, varav
några arbetar aktivt med biståndsprojekt, några är SFI-lärare och några är intresserade av alfabetisering
av andra skäl. Alla sade sig ha haft stort utbyte av kursen. Planen är nu att erbjuda en sådan kurs årligen.

2.4. INFORMATION OCH INSAMLING
2.4.1. Webb och mail
ALEF har fortsatt att marknadsföra sig på Facebook, via webbplatsen, samt via nyhetsmailet.
Facebook: www.facebook.com/adultlearning Antalet personer som gillar ALEF:s sida uppgår till 4600,
varav 2760 bosatta i Sverige. Tack vare betald annonsering fick många inlägg stor räckvidd, och vi såg en
tydlig respons i form av gåvor, speciellt via swish. Personer som interagerar (delar inlägg, gillar eller
kommenterar) är till 60 % kvinnor över 45 år. Ordförandes egen facebooksida med 3783 vänner används
också för marknadsföring av ALEF med goda resultat.

ALEF, Adult Learning and Empowerment Fund
Orgnr 802452-4681

Årsredovisning 2017 s 14

Webb: www.alef.org. Webbsidan är en mer statisk informationskanal för ALEF, och det har inte skett
några större förändringar under året. Nyhetsbreven läggs upp på webbsidan i pdf-format, och den är
länkad till Facebook, så att alla facebookuppdateringar syns i ett flöde på hemsidan. Under året besökte
2 969 unika personer webbsidan jämfört med 6 757 under 2016. Bästa månad var augusti med 383
besök, och sämsta juli med 153 besök. Vi har inte aktivt marknadsfört hemsidan under året, vilket kan
förklara nedgången i antal unika besök.
Nyhetsmail: Nyhetsmailet har sänts ut på svenska varje månad under året. Antalet prenumeranter ligger
på ca 1200. Bara ett fåtal prenumeranter har tillkommit under året, dels på grund av att vi haft färre
föredrag och informationsmöten, dels för att folk är mer tveksamma till att lämna ut sin epostadress.
Öppningsfrekvensen är låg enligt google analytics. En förklaring som vår leverantör Get a Newsletter gett
är att vi gjorde hela brevet som foton, vilket gör att de sorteras som spam. Vi har nu börjat lägga
texterna som text i mallen, och bilderna för sig. Hittills har detta inte gett något tydligt resultat i
rapporterna över hur många som läst brevet.
Att brevet ändå blir läst har vi kunnat se genom det stora gensvaret på de två insamlingskampanjer vi
bedrivit via nyhetsmail och på Facebook. I april gick vi ut och bad om gåvor för projektet i Uganda som en
reaktion på avslaget från Forum Syd. Det kom in över 20 000 kr under loppet av ett par veckor. I slutet av
november började vi en insamling för projektet i Kongo, ”tusen hundralappar till kvinnor i Kongo” och
fick in totalt ca 90 000 kr fram till mitten av januari 2018. Många läste informationen på Facebook och
swishade in gåvor, men de större gåvorna kom som respons på nyhetsmailet.

2.4.2. Medlemsmöte och nätverk
ALEF är fortfarande med i Education For All-nätverket, som samlar några aktörer inom utbildningsbistånd. Hélène Boëthius deltog på ett möte, och Agneta Lind har deltagit på ett par möten under året.
Vi har haft ett medlemsmöte under året i samband med extra årsmöte den 1 oktober där vi valde en
valberedning. Elva medlemmar samtalade om vad ”sustainability” betyder för ALEF, och hur vi kan uppnå
det. En rad goda idéer samlades in om hur vi kan öka ALEF:s medlemsbas, hitta nya finansiärer och sprida
kunskap om ALEF:s metod i de länder där den kan användas. Några av dessa idéer kommer att
implementeras under 2018.

2.4.3. Filmer
Många har hittat filmerna som Martina Huber gjorde i Uganda 2016 och som ligger på Youtube;
”Damerna i Lwanjaba” https://youtu.be/M0zvHMfOFzs och ”ALEF – en unik metod för folkbildning för
vuxna analfabeter” https://youtu.be/HaCveP7WP1U . De har nr denna årsredovisning skrivs visats 564
respektive 879 gånger. Vi marknadsför dem på Facebook med jämna mellanrum och skickar länkarna till
nya kontakter.
ACATBLI lät också göra en film på 18 minuter i samband med diplomutdelningen i de studiegrupper som
haft svenska företag och föreningar som faddrar. Kenneth Rönnquist gjorde en svensk textremsa till
filmen, som också ligger på Youtube, https://youtu.be/VrOYhOefsgI ”ALEF:s studiegrupper i Benin” och
som hittills visats 206 gånger.
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3 RESULTAT OCH STÄLLNING
3.1 Årets utfall jämfört med budget
INTÄKTER
3011
3012
3013
3014
3015
3016
3017
3090
3041
3042
3043

Utfall 2016

Utfall 2017

%
114
91

248 560 kr
166 420 kr
1 985 kr
20 550 kr
1 200 kr
24 881 kr
- kr
- kr

200 000 kr
250 000 kr
kr
15 000 kr
kr
30 000 kr
kr
kr

227 490 kr
228 650 kr
5 552 kr
17 550 kr
1 420 kr
56 071 kr
1 890 kr
12 900 kr

463 596 kr
756 520 kr
450 867 kr
29 203 kr
1 236 590 kr

495 000 kr
kr
300 000 kr
65 000 kr
365 000 kr

551 523 kr
kr
566 941 kr
59 855 kr
626 796 kr

111

SUMMA VERKSAMHETSINTÄKTER

1 700 186 kr

860 000 kr

1 178 319 kr

135

KOSTNADER

Utfall 2016

TOTALT ändamålskostnader

62 242 kr
105 959 kr
133 785 kr
301 986 kr
1 237 758 kr
- kr
8 760 kr
169 949 kr
1 416 467 kr

Budget 2017
60 000 kr
90 000 kr
90 000 kr
240 000 kr
439 000 kr
40 000 kr
kr
110 000 kr
589 000 kr

SUMMA VERKSAMHETSKOSTN

1 718 453 kr

829 000 kr

3 Insamlingskostnader exkl lön
2 Administrationskostn exkl lön
2,3 Lönekostn (admin+ insamling)

TOTALT admin o insamling
5-12 Ändamålskostn, projekt (ej lön)
11 Ej projektspecifika ändamålskostn
4 Påverkansarbete (ändamål)
5-12 Lönekostn ändamål & traktam

3.2

Budget 2017

Gåvor plusgiro
Gåvor autogiro
Kontantinsamling
Medlemsavgifter
Försäljning
Minnesgåvor, gratulationskort
Events
Introduktionskurs avgifter(övriga
intäkter)
Summa medel från allmänheten
Bidrag från myndigheter
Bidrag från organisationer
Bidrag från företag
Summa institutionella medel

Utfall 2017
31 053 kr
79 977 kr
183 612 kr
294 643 kr
475 798 kr
29 193 kr
kr
160 792 kr
665 783 kr

960 426 kr

117
187

189
69
168

%
52
89
204
123
108
73
146
113
116

Utveckling av föreningens verksamhetskostnader fem år
2017

Verksamhetskostnad

960 426 kr

2016

2015

1 718 453 kr

1 289 024 kr

2014
878 862 kr

2013
778 419 kr

4 FRAMTIDA UTVECKLING
År 2017 blev året när ALEF bevisade att vi kan fortsätta att fungera som biståndsorganisation och
driva vår verksamhet även utan institutionell finansiering. Vi har utökat volontärinsatserna kraftigt,
och våra partnerorganisationer har också börjat operera mer självständigt och har börjat söka efter
möjligheter till självfinansiering av sin verksamhet.
Samtidigt är det fortfarande så att en stor del av verksamheten beror på en person, ALEF:s grundare
och ordförande Hélène Boëthius, som ensam arbetar heltid och som ansvarar för nästan alla delar
av verksamheten.
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Introduktionskursen var ett första steg i en strategi att sprida kompetens i ALEF:s metod till fler
personer. Vi försökte också rekrytera en praktikant, som inom ramen för sin utbildning i t.ex.
statsvetenskap, mänskliga rättigheter eller något annat relaterat ämnesområde skulle kunna göra en
praktiktermin hos ALEF. Detta lyckades inte, eftersom konkurrensen om dessa praktikanter är
knivskarp bland organisationer med liknande verksamhet. Däremot har vi utökat antalet volontärer
som hjälper till på kontoret, vilket innebär en avlastning för ordföranden, samtidigt som fler blir allt
bättre insatta i verksamhetens olika delar.
Vi har också arbetat fram en ny strategi för partnerskap i fält, där vi vill fungera som en
expertorganisation som går in och utbildar en grupp projektpersonal och tar fram läromedel
tillsammans med dem, för att sedan finnas med i en stödjande konsultroll, men inte som finansiär
eller som uppföljare av ekonomi och projekthantering. Ett första sådant projekt är det samarbete
som påbörjats med Mukimbunguförsamlingen i DR Kongo och deras vänförsamlingar i
Equmeniakyrkan i Sverige.
När vi nu blickar framåt är det med stor tillförsikt. Vi har för avsikt att fortsätta att ge ekonomiskt
stöd till våra tre projekt i Uganda, Sydkivuprovinsen i DR Kongo och Togo/Benin under ytterligare ett
eller två år. Därefter räknar vi med att de ska kunna driva sina projekt helt utan stöd från ALEF.
Under 2018 kommer vi att söka efter nya partnerskap där vår partner har möjlighet att finansiera
sina projekt utan ekonomiskt stöd från ALEF. Vi kommer också att fortsätta att söka långsiktiga
partnerskap med finansiärer, där vi kan skräddarsy projekt utifrån finansiärernas prioriteter, t.ex. för
unga flickor, flyktingläger eller andra utsatta grupper. Vi kommer att söka kontakt med myndigheter
i länder med hög analfabetism för att erbjuda samarbete, och på olika sätt söka efter nya strategiska
partnerskap.
ALEF:s verksamhet om tre år kanske inte kommer att se likadan ut som idag, men så länge det finns
hundratals miljoner unga och vuxna analfabeter i världen, och så länge som ALEF:s metod kan ge
dem möjligheten att lära sig läsa, skriva och räkna och ta kontrollen över sina liv, ta sig ur
fattigdomen och hävda sina rättigheter, så länge vill ALEF fortsätta att verka.

ALEF, Adult Learning and Empowerment Fund
Orgnr 802452-4681

Årsredovisning 2017 s 17

5 ÅRSREDOVISNING
Redovisningsprincip
Föreningen tillämpar BFNAR 2016:9 årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Förändring av eget kapital

Ingående balans 201612-31
Omföring av
föregående års resultat
Förbrukade
ändamålsbestämda
medel
Icke förbrukade
ändamålsbestämda
medel
Årets resultat
Utgående balans 201712-31

5.1

Icke förbrukade
ändamålsbestämda
medel
15 000

Balanserat
kapital
48 593
-18 235

-15 000

Årets resultat

-

18 235

-

-

30 358

45 358

18 235
-

-

Totalt eget
kapital

-

-

15 000

-

217 893
217 893

217 893
248 251

FÖRSLAG TILL DISPOSITION BETRÄFFANDE VINST ELLER FÖRLUST
Styrelsen föreslår att till förfogande stående medel:
Balanserat resultat

30 358

Årets resultat

217 893

Totalt

248 251

Disponeras
Avsätts som icke använda ändamålsbestämda medel
Balanseras i ny räkning
SUMMA

246 495
1 756
248 251

Vad beträffar organisationens resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat och
balansräkning med tillhörande bokslutskommentarer.
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RESULTATRÄKNING
Funktionsindelad resultaträkning
2017-01-01 2017-12-31
kr
17 550
1 159 349
0
1 420
1 178 319

2016-01-01 2016-12-31
kr
20 550
921 916
756 520
1 200
1 700 186

Ändamålskostnader
Administrationskostnader
Insamlingskostnader

665 783
263 590
31 053

1 416 467
217 666
84 320

Summa verksamhetskostnader

960 426

1 718 453

Verksamhetsresultat

217 893

-18 267

0

30

Resultat efter finansiella poster

217 893

-18 237

Årets resultat

217 893

-18 238

Verksamhetsintäkter
Medlemsavgifter
Gåvor
Bidrag
Nettoomsättning
Summa verksamhetsintäkter

Verksamhetskostnader

Finansiella poster
Ränteintäkter
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BALANSRÄKNING
Tillgångar

Not

2017-12-31

2016-12-31

10 207
0
10 207

10 207
2 800
13 007

Kassa och bank

248 248

42 555

SUMMA TILLGÅNGAR

258 455

55 562

0
30 358
217 893

15 000
48 593
-18 235

248 251

45 358

10 204
10 204

10 204
10 204

258 455

55 562

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
Summa kortfristiga fordringar

Eget kapital och skulder
Eget kapital
Icke förbrukade ändamålsmedel
Balanserat resultat
Årets resultat
Summa eget kapital

3

Kortfristiga skulder
Övriga skulder
Summa kortfristiga skulder
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER
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NOTER

Not 1. Redovisnings- och värderingsprinciper
Föreningens redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med årsredovisningslagen,
BFNAR 2016:9 årsredovisning och koncernredovisning (K3) samt FRII:s Styrande riktlinjer för
årsredovisning, uppdaterade 3 januari 2017.

Resultaträkningen
Verksamhetsintäkter
Endast det inflöde av ekonomiska fördelar som ALEF erhållit eller kommer att erhålla för egen
räkning redovisas som intäkt. Intäkter värderas, om inget särskilt anges nedan, till verkliga värdet
av det som erhållits eller kommer att erhållas.

Gåvor och bidrag
En transaktion i vilken ALEF tar emot en tillgång eller en tjänst som har ett värde utan att ge
tillbaka motsvarande värde i utbyte är en gåva eller ett erhållet bidrag. Om tillgången eller
tjänsten erhålls därför att ALEF uppfyllt eller kommer att uppfylla vissa villkor och om ALEF har
en skyldighet att återbetala till motparten om villkoren inte uppfylls, är det ett erhållet bidrag. Är
det inget bidrag är det en gåva. Gåvor redovisas som huvudregel som intäkt när de erhålls.
Medel som erhållits med återbetalningsskyldighet (= Sidabidrag förmedlat via Forum Syd) har
enligt K3 klassificerats som bidrag och skuldförts till dess att villkoren är uppfyllda.

Medlemsavgift
Medlemsavgifter omfattar inbetalningar för medlemskap i ALEF. Medlemsavgifter redovisas vid
inbetalning från medlemmen och intäktsredovisas över den tidsperiod som avses.

Nettoomsättning
Försäljning av hantverk samt intäkter för förtäring vid event. Intäkt vid försäljning av varor och
förtäring redovisas vid försäljningstillfället.
Verksamhetskostnader
Verksamhetskostnader delas upp i följande funktioner: Ändamålskostnader, insamlingskostnader
och administrationskostnader.
Ändamålskostnader
Ändamålskostnader består av sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag
enligt stadgarna:





Expertstöd till partners i fält;
Finansiering av projekt, undervisningsmaterial och utbildningar;
Påverkansarbete gentemot myndigheter, organisationer, internationella institutioner
och NGO:s.
Lönekostnader för ALEF:s personal vid utförande av ändamålsrelaterade aktiviteter
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Insamlingskostnader
Insamlingskostnader består av kostnader som organisationen haft för att samla in gåvomedel,
såsom tryckning av informationsmaterial, annonsering i tidningar och på facebook, tryckning och
distribution av gratulationskort/julkort (gåvobevis), kostnad för produktion av filmer, utskick av
tackbrev till givare samt lönekostnader för insamlingsarbete utfört av ALEF:s anställda.

Administrationskostnader
Administrationskostnader består av kostnader såsom hyra, kontorsmaterial, utrustning, internet,
telefon, bankavgifter, revision, avgift för 90-konto samt lönekostnader för administration.

Ersättningar till anställda
Löpande ersättningar till anställda i form av löner och sociala avgifter kostnadsförs i takt med att
de anställda utför tjänster, och under respektive kostnadsslag (ändamål, insamling,
administration)

Balansräkningen
Tillgångar, skulder och avsättningar värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges nedan.

Omsättningstillgångar
Omsättningstillgångar avser saldo i bank samt förutbetalda kostnader och upplupna intäkter och
andra kortfristiga fordringar.

Eget kapital
Icke förbrukade ändamålsmedel
I posten icke förbrukade ändamålsmedel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och
andra ändamålsbestämda medel. Ses not 3 nedan.

Not 2. Anställda
Medelantal anställda
Redovisning av könsfördelning i föreningsledningen
Andel kvinnor, styrelse

1

60 %
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Not 3. Icke förbrukade ändamålsmedel
Medel som inkommit 2017 avseende verksamhet 2018 har bokförts löpande för respektive projekt
(kostnadsställe). Tabellen nedan visar bidrag från organisationer och företag samt gåvor som inkommit
avseende verksamhetsåret 2018.
Datum
1218
1221
1221
1229
TOTALT

Betalare
Bokhjälpen
Stiftelsen Sackaios
Timblads Måleri AB
Equmenia Mariestad
Övriga gåvor

Belopp
5 000
20 000
15 000
150 000
56 495
246 495

Admin Togo/Benin
400
20 000
1 200
15 000
30 000
16 600

50 000

DR Kongo
4 600
13 800
70 000
56 495
144 895

Not 4. Väsentliga händelser efter räkenskapsårets utgång
Inga väsentliga händelser har inträffat efter räkenskapsårets utgång.

Uganda

35 000
35 000
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