
 1 
 

Dagordning 

 
Volvoanställdas U-hjälpsförening Årsmöte 
Ordinarie årsmöte 2018 
Tid:  Torsdag 12 april klockan 17:00 
Plats  Volvo Lindholmsplatsen 1, Kuggen våning 5. 
Fika:  Serveras från 16:30 

 

Dagordning 

1. Mötet öppnas 

2. Dagordningens godkännande 

3. Föredragshållare Eddy Holmgren, Hope in Action 

4. Val av:  

a) ordförande för mötet 

b) sekreterare för mötet 

c) två justeringsmän 

d) två rösträknare 

5. Upprop, Närvarolista 

6. Mötets behöriga utlysande 

7. Styrelsens Verksamhetsberättelse, möjlighet till frågor 

8. Revisionsberättelse 

9. Fastställande av balansräkning 

10. Frågan om ansvarsfrihet för styrelsen 

11. Val av: 

a) Kassör för två år 

b) fyra ordinarie styrelseledamöter för två år 

c) fem styrelsesuppleanter för ett år 

d) två revisorer för ett år, varav 1 auktoriserad 

e) två revisorssuppleanter för ett år, varav 1 auktoriserad 

12. Val av valnämnd 

a) tre ordinarie för ett år 

b) två suppleanter för ett år 

c) Utse sammankallande 

13. Motioner 

14. Årsmötet avslutas 
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Verksamhetsberättelse för 2017 
 

Styrelsen för Volvoanställdas Utvecklingshjälp avger följande berättelse för tiden 1 januari – 31 
december 2017. 

Styrelsen 

Ordförande:  Magnus Carlsson 

Vice ordförande: Evelina Tran Phung 

Kassör:    Petra Jonasson 

Sekreterare:  Erika Genberg 

Vice sekreterare: Ingalill Arnesdotter 

Ledamöter:  Per Lovén 
   Erika Genberg 
   Kristina Rundbäck 
   Johanna Erkfeldt  
   Dennis Havama 
    
Suppleanter:  Evelina Tran Phung 
   Ingalill Arnesdotter 
   Arne Nilsson 
   Madeleine Lindeberg 
 
Övriga förtroendevalda 

Valnämd:  Dan Lillieström 
   Peter Börjesson 

Anna Wrige Berling 

Suppleanter:  Anna Ericsson  
   Karin Ahlbäck Herner 

Revisorer:  Louise Bernhane (ej auktoriserad) 
  
Suppleanter:  Dan Lillieström (ej auktoriserad) 
    
Möten 

Styrelsen har haft 11 ordinarie möten. 
Årsmötet hölls på Volvo i Lundby den 6 april 2017. 

 

Medlemsantal 

Medlemsantalet var per den siste december 2017, enligt medlemsregistret, 
 
Totalt 445 medlemmar, fördelade enligt:   

Volvo AB 338 
Volvo Cars 107 

 
Ekonomi 

Den ekonomiska ställningen framgår av bifogat resultat och balansräkning.  
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Gåvor 

Utöver de månatliga bidragen så har följande kontantbidrag skänkts till VUH under året: 

Barnhemmet i Curitiba  
Gåva från Ulrik Toftevik 50-årsuppvaktning 3500 

Ann Hesselbom, Gåva Curitiba 1000 

 Farewell FIKA Carlos Morassutti 8850 

Sara Hurtig 50 

Ann Elmeland 500 

Stiftelsen IMIT ( 50 års uppvaktning) 5000 

BH Curitiba Martin Lundstedt 50 år/från Gert Andersson 1000 

Martin Lundstedt 50 år - Barnhemmet Curitiba från Unionen 1000 

Martin Lundstedt 50 år från LEDARNA CHEFSF. VOLVO 1000 

Martin Lundstedt 50 år från IF METALLS KONCERNF.IN 1000 

Totalt: 22900 

  

  
Övriga insamlingar och gåvor  
Bidrag 2017, Barbro Alvebratt 1 800 

Insamling till VUH Heidi Nepal 4 695 

Fredrik Tobisson 50 år 3 800 

Gåva från EMEA 2 760 

Per Dahlheim - 50 års uppvaktning 2 000 

Martin Lundstedt 50 år uppvaktning 71 200 

Torbjörn Paulsson 1 000 

Gåva från Volvo AB 19 907 

Lena Enfridsson: Gåva till minne av aparna 300 

Petri Ahonen - 50-års gåva 2 000 

Vårdcentralen i Indien - från Lisa Daleborn  2 000 

Polestar 1 200 

Totalt: 112 662 
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Projektverksamhet 

Projekt 328 
Build up, Tuki, Nepal  

Organisation verkar i Mulabari regionen i Nepal och erhöll i juli månad 2016 ett bidrag från VUH för 
att börja uppbyggnaden efter den stora jordbävningen. Skolan är nu återställd och nästa steg är att 
hjälpa familjerna med deras boende. Projektet med Earth brick maskinen har varit väldigt lyckat och 
framgångsrikt och det inte bara bygger hus utan skapar även arbeten för människorna i området. 
Detta projekt syftar till att starta igång restaureringen av bostadshus för fattiga familjer, skapa 
arbetstillfällen samt inom ett år bygga 8-10 nya hus. 
Styrelsen godkänner ansökan om 60 000 SEK för husrenovering, bygga nya hus samt att skapa 
arbetstillfällen i Mulabari regionen på styrelsemöte #1. Organisationen har samlat in 36 000 SEK av 
de totalt 96 000 SEK som krävs för projektet. 
 

Projekt 329 
Erikshjälpen, Indien  

2007 uppfördes en skola i Siliguru, Indien med bidrag från Huskvarna Second Hand, Erikshjälpen 
samt gåvogivare. Skolan är godkänd av staten som High School. År 2012-2014 byggdes skolan ut med 
10 nya klassrum. Vid skolstarten 2015 var det 340 elever och i dagsläget går det 506 elever i 
klasserna. Skolan har totalt 2 förskoleklasser och årskurserna 1-10. Skolan är en av de bästa i 
Siligurus distrikt med elever från fem länder och fyra religioner. Det finns nu ett stort behov av att 
bygga ut skolan ytterligare. Bygglov är godkänt för en ny våning om 10 klassrum. 
 
Styrelsen godkänner ansökan om 80 000 SEK inredning av ett klassrum på styrelsemöte #1. 
 

Projekt 330 
Heidi Thade School, Nepal 

Beslut om att betala ut insamlade 3495 SEK. Bidraget kommer från en riktad insamling på siten i 
Skövde till skolan i Nepal. Godkändes på styrelsemöte #1.  
 

Projekt 331 
Hope in action, Kongo 

Hope in action driver ett projekt som ger utvecklingsstöd till kvinnokooperativens jordbruksinitiativ i 
östra Kongo. Projektet hjälper till att stärka kvinnornas socio-ekonomiska ställning i samhället. 
Kvinnorna får även utbildning i företagsekonomi. 
 
Styrelsen godkänner ansökan om 52 600 SEK för projektet kring husrestaurering på styrelsemöte #3. 
Beloppet motsvarar 10 % av projektets totala budget för 2017. 
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Projekt 332 
Vattentankar Caritas, Kenya  

Mutomo regionen i Kenya är ett torrt ökenområde som bedöms vara det tredje fattigaste distriktet i 
Kenya. 65 % av befolkningen lever under fattigdomsgränsen på 1,90 USD/dag. Färskvattentillgången 
är ett problem då det inte finns någon flod eller sjö i närheten och man är hänvisad till regnvattnet 
som samlas i dammar. Kvinnor och barn får ofta går långa sträckor för att bära hem vatten. Caritas 
har under flera år hjälpt till med uppbyggnad av speciella vattentankar ihop med nya hus, bistå med 
utbildning om vattenrening .(enl. WHO rekommendationer) i området, hygien och sanering. 
 
Styrelsen godkänner ansökan om 65 000 SEK för uppbyggnad av tre hus vattentankar för 3 stora 
barnfamiljer godkänndes på styrelsemöte #5.  
 

Projekt 333 
Heidi Thade School, Nepal 

Beslut om att betala ut insamlade 1200 SEK. Bidraget kommer från en riktad insamling till skolan i 
Nepal. Godkändes på styrelsemöte #6.  
 
Projekt 334 
Birth Kits, SOGH Maama, Uganda  

Swedish Organization for Global Health (SOGH) är verksamma i Mayuge distriktet i Uganda. MAAMA 
projektet syftar till att förbättra förlossningsvården i området. Kvinnor i området löper 85 gånger 
högre risk att dö av komplikationer i samband med graviditet och förlossning än i Sverige. En stor 
anledning är att kvinnor inte går på barnmorskebesök samt att det saknas förutsättningar och 
resurser för en säker och hygienisk förlossning. MAAMA projektet åker runt och informerar om säker 
förlossning, nyfödds vård samt erbjuder ett gratis “clean birth” kit. Totalt har man hittills gjort över 
1200 hembesök och delat ut 300 MAAMA kit. 
 
Styrelsen godkänner ansökan om bidrag motsvarande 78 000 SEK för birth kit på styrelsemöte #6. 
 

Projekt 335 
Suma Thakhi II, Svalorna, Bolivia  

Aktiviteter för projektet Suma Thaki II sista år för att sprida kunskap kring sexuella rättigheter och 
reproduktionshälsa för att motverka våld bland barn och unga. 
 
Styrelsen godkänner ansökan om bidrag motsvarande 105 000 SEK för kulturaktiviteter (utbildning 
genom radio, film och teater) för barn och unga på styrelsemöte #6. 
 

Projekt 336 
Förrådsbyggnad, Trinity, Nepal 

Trinity och VUH har tidigare gjort insatser i byn Malagiri med bland annat skolbyggnation. Detta nya 
projekt har som mål att bygga ett “Agri cultur collection center” för att samla in grönsaker. På så sätt 
kan man gemensamt (genom ett kooperativt) sälja direkt till olika kunder i Kathmandu och därmed 
få behålla större delen av inkomsten själva. 
 
Styrelsen godkänner ansökan om 133 000 SEK för färdigställande av förrådsbyggnad i samarbete 
med Build up Nepal på styrelsemöte #9. 
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Projekt 337 
 
Skolgång, Yennenga, Burkina Faso 

Yennenga Progress har sedan 16 år tillbaka varit verksam i byn Nakamtenga som ligger på 
landsbygden i Burkina Faso. Byn har cirka 1 200 invånare. De flesta som bor där arbetar med 
självhushållande jordbruk. Yennenga Progress arbetar efter ett koncept som vi kallar för “Den God 
Byn”. Grundpelarna i det arbetet är utbildning, infrastruktur samt sjuk-och hälsovård. Via en 
studiefond har ett antal ungdomar fått möjlighet till utbildning på högstadie- och gymnasienivå på 
andra orter då man i Nakamtenga än så länge bara har förskola samt ett låg- och mellanstadium. 
 
Styrelsen godkänner ansökan om 110 000 SEK för skolavgift, skolmaterial samt transport och 
administrativa kostnader kopplade till uppföljning av ungdomarna för 7 ungdomar i 2 år på 
styrelsemöte #9. 
 

Projekt 338  

Vårdcentralen Pahal, Indien 

Under 2012 beslutade VUH (projekt 267) att stötta uppstartande och drift av en vårdcentral i Indore. 
Projektet startades på initiativ att stötta människor i närheten av Volvos verksamheter långsiktigt. 
VUH har sedan 2012 regelbunden skänkt bidrag till driften av Vårdcentralen. Ansökan gäller driften 
för först halvåret (Jan-Juni) 2018. 
 
Styrelsen godkänner ansökan om 81 000 SEK för driften jan – jun 2018 på styrelsemöte #9. Summan 
ska bekosta labb personal, sköterska, läkare, hyra samt telefon och el. 
 

Projekt 339 

Skola & Idrott, House of humans rights, Kenya  

Söker skolpengar för att hjälpa barn o ungdomar för bättre livskvalitet genom utbildning och idrott 
som skapar hopp om en bättre framtid. HoHR är helt ideell och finansieras helt genom donationer, 
sponsorer och genom CRS-projekt (Corparate Social Responsibility) 

Styrelsen godkänner ansökan om 30 000 SEK för skolavgifter på Styrelsemöte #9. 
 

Projekt 340  
Barnhemmet, Curitiba, Utbetalning 

Styrelsen godkänner utbetalning av insamlade medel om 23900 sek till Barnhemmet i Curitiba på 

styrelsemöte #10. 
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Projekt 341 
SAID, Skolgång och utbildning, Nigeria  

Ssenyange Education Center är en kombinerad skola/barnhem i en by utanför staden Masaka i 

Uganda. Skolan har närmare 650 elever i ålder 4-13 år och ca 90 % av barnen är föräldralösa och de 

barnen har också centret som sitt hem. Kostnaden per elev är 4500 SEK/år och utbildningen är 6-årig 

som leder till jobb som bilmekaniker, djurvårdare, sjuksköterska, lärare, snickare, kock osv. 

Verksamheten finansieras helt via svenska donationer från privatpersoner, organisationer och 

företag. Ansöker om totalt 13 500 SEK/år under 6 år för stöd till 3 flickelevers skolgång.  

Styrelsen godkänner ansökan om bidrag motsvarande 75 000 SEK (avrundat uppåt från 8000 USD) 
för skolgång på styrelsemöte #11.  

 

Slutord 
Vi i styrelsen tackar våra medlemmar för förtroendet. Vårt uppdrag är att välja de projekt som 
skapar en framtid för de mest utsatta i en annars hopplös situation. Under 2017 så har vi kritiskt 
granskat alla inkomna projektansökningar och godkänt vissa. Efter avslutat projekt så begär vi alltid 
in handlingar för att följa upp resultatet av bidragen. Vi jobbar alla på egen tid, men vår belöning är 
den största av alla. Vi skänker lite hopp till dem som har det väldigt svårt. 
 
Hoppas ni håller med och förstår vilken styrka vi har tillsammans. Hjälp oss gärna att bli fler genom 
att värva en kollega som medlem. Anställda inom Volvo Cars anmäler sig via Your Benefits och 
anställda inom AB Volvo via My Benifits. 
 
Volvoanställdas Utvecklingshjälp 
 
Styrelsen 
 
Göteborg 8 mars 2018 
 
 
 
 
Magnus Carlsson Evelina Tran Phung Erika Genberg  Petra Jonasson 
Ordförande  Vice ordförande Sekreterare  Kassör 
 
 
 
 
Per Lovén  Kristina Rundbäck Dennis Havama  Johanna Erkfeldt 
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RESULTATRÄKNING 1 januari - 31 december 2017 
   

 
    

  2016  2017 
Intäkter     
Löneavdrag och övriga medlemsinbetalningar 630 208,50  708 003,68 

Gåvor Curitiba  59 150,00  22 900,00 

Ränteintäkter  0  0 

Summa intäkter  689 358,50  730 903,68 
 

    
Kostnader     
Utbetalt till projekt  489 650,00  741 195,00 

Beslutade projekt ej utbetalda  101 200,00  77 000,00 

Administrationskostnader  2147,00  1320,00 

Valutakursförluster    2020,80 

Summa kostnader  592 997,00  821 535,80 
 

    
Årets resultat  96 361,50  -90 632,12 
 

    
Balansräkning 31 december 2017     

  2016  2017 

Tillgångar     
Löneavdragskonto  325 817,39  160 647,75 

Övriga medlemmar  13 604,34  14104,34 

Checkkonto  2 531,00  4295,52 

Reserverade medel 
 

-149 
273,00  -77 000,00 

Summa tillgångar  192 679,73  102 047,61 
 

    
Skulder och eget kapital     
Balanserat resultat     
Summa skulder och eget kapital  192 679,73  102 047,61 

 


