
  

 

Verksamhetsberättelse för Jämt-Brasilianska Vänskapsföreningen 
2021 

Medlemmar och information 

Vid årsskiftet 2021/2022 hade vår förening 24 medlemmar. Medlemsavgiften är 200 kr för 
enskild medlem och 300 kr för familj. För medlem, som bidrar med frivillig månatlig avgift 
på minst 50 kr per månad till vår förening, anses den årliga medlemsavgiften ingå i erlagt 
årsbelopp. 

Verksamhetens syfte 

Vår förening stödjer mödra-/barnhemmet Abrigo Rainha Silvia i närheten av Rio de Janeiro i 
Brasilien - ett hem för unga, gravida och utstötta kvinnor. Stödet innebär en långsiktig hjälp 
till självhjälp genom studier, yrkesutbildning och ansvarstagande samt stöd till deras barn i 
förskoleverksamhet tillsammans med andra barn i närområdet. 

Vårt ekonomiska stöd från Jämtland ges via bidrag till delfinansiering av en sjuksköterska på 
hemmet. Denna utbetalning uteblev för detta år (Se ekonomi nedan) 

Årsmöte 

Årsmöte genomfördes digitalt den 27 sept. 2021 p g a pågående Corona pandemi med dess 
restriktioner. 

Styrelsemöten/medlemsmöte 

I vår föreningsstyrelse ingår efter årsmötet följande ordinarie ledamöter: 

Margareta Winberg, ordf, Mats Engman, kassör, Siv Gahlin, sekr Per Åsling och Elisabeth 
Sandler.  

Marianne Stålberg är hedersledamot, Ingegerd Engman suppl och Gudrun Olsson, revisor 

Styrelsemöten har sen under året genomförts den 17 okt och ett medlemsmöte den 28 nov. 

Verksamhet under 2021 

Corona-pandemin har också - utöver fysiska eller digitala möten - begränsat alla övriga 
aktiviteter under året.  

- Fortlöpande aktuell information har lämnats från Abrigot via vår förenings hemsida 
Jamtbrasse.com samt på FB-sidan Jämtbrasses vänner  

- Aktuell rapport från Abrigo Rainha Silvia lämnades per telefon av Stefan Martinsson 
vid vårt medlemsmöte i nov 

- Ordf har också lämnat en aktuell information om läget i Brasilien på vår hemsida 
- Genomgång och uppdatering har gjorts av vår medlemsförteckning under året plus 

medlemsvärvning. 



- Före jul/nyår anordnades och såldes 5 lottringar med sponsrade vinster, vilket gav ett 
netto på 5000 kr. Vi framför vårt varma tack till våra sponsorer såväl som 
lottförsäljare!  

- Eloge ges också till våra medlemmar för deras stöd via medlemsavgifter, lottköp och 
lotterigåvor till vår verksamhet! 

Ekonomi 

Med anledning av den pandemibegränsande verksamheten under året har vi inte kunnat 
fullfölja våra utbetalningar med 40 000 kr som del stöd till en leg sjuksköterska på Abrigot. 

Bokslutet 2021 visar på ett resultatmässigt överskott på 10 139,50 kr. 

Vid årets slut noteras föreningens nettotillgångar till + 107 489,42 kr.         

Vår verksamhet framöver 

Styrelsen har tagit beslut om anordnande av ytterligare ett lotteri under våren 2022. Nytryck 
av Jamtbrasse broschyr är beställd för uppdatering av styrelse och kontaktpersoner. 

Nästa årsmöte är inbokat den 28 april 2022. Fortsatt planering av aktiviteter får anpassas 
efterhand till ev. kommande pandemirestriktioner. 

 

Östersund  mars 2022 

Styrelsen genom 

 

 

Margareta Winberg, ordf  

 

 


