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Verksamhetsberättelse för den ideella föreningen Situation Baltikum, 
verksamhetsår okt 2016-dec 2017 (förlängt räkenskapsår) 

Styrelse 
- Oskar Gyllenhammar, ordförande

- Josephine Hallberg, vice ordförande

- Erik Bäckström, sekreterare, valdes in i styrelsen samt tog över rollen som sekreterare efter 

Gustav Zetterlund under styrelsemötet den 21 nov 2016

- Alva Ehrnholm, kassör

- Ronald Krathmann, styrelseledamot, planerar avgå vid årsmötet

- Gustav Zetterlund, styrelseledamot, tf sekreterare, avtackade sig rollen vid styrelsemötet den 

21 nov 2016, planerar avgå som styrelseledamot vid årsmötet


Representanter 
- Alexander Cundell, representant för Dakapo, fr. jan 2017

- Elin Eriksdotter, representant för Läroverket, fr. aug 2017

- Josefine Sundberg, elevrepresentant för Läroverket okt 2016-dec 2017, representant för 

Bromangymnasiet fr. aug 2017

- Tina Tufan, representant för Hudikgymnasiet, fr. apr 2017

- Tuva Vexell, representant för Läroverket, fr. aug 2017


Övriga positioner 
- Erik Bäckström, representant för Läroverket okt 2016-dec 2017

- Alexander Cundell, sociala medieansvarig

- Alva Ehrnholm, lotteriföreståndare

- Oskar Gyllenhammar, sociala medieansvarig, reseledare 

Operatörer i Lettland 
- Elga Racene, övergripande ansvarig på plats, kontaktperson, Dakapo-ansvarig på plats 
- Inga Skuja, projektledare för Växthusprojektet 

Revisor under räkenskapsåret 
Anna Stafström


Kansli/föreningslokal 
Föreningen har ännu inte sett behovet av en föreningslokal. Under verksamhetsåret har möten 
och aktiviteter ägt rum i Läroverkets lokaler utan kostnad samt hemma hos styrelseledamöter.

Föreningens egendom, t.ex mässmaterial, gåvobevis m.m. har förvarats hemma hos 
styrelseledamöter.


Medlemmar 
- Den 31 december 2017 var medlemsantalet 72 medlemmar.

- Glädjande är att ingen valt att avsluta medlemskapet under verksamhetsåret.

- I och med att föreningen startades i början av verksamhetsåret var medlemsantalet i början av 

verksamhetsåret 4 (de som var med under det konstituerande mötet).
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Inre verksamhet 
- Konstituerande möte hölls i september 2016.

- Under verksamhetsåret har 14 styrelsemöten hållits.

- Under verksamhetsåret har 9 medlemsmöten/träffar hållits.

	 

	 Nyckelbeslut


- Samarbetet med Dakapo. Etablerades under medlemsmötet den 27 september 2016 
då Lars Jedström som är styrelseledamot i Dakapo närvarade. Samarbetet beslutades 
under Dakapos styrelsemöte under oktober 2016.


- Lettlandsgalan. Under styrelsemötet den 21 nov 2016 beslutades det att föreningen 
skulle arrangera en insamlingsgala under våren. Galan genomfördes den 18 mars och 
27 665 kr samlades in under kvällen.


- Inköp av släpvagn. Under styrelsemötet den 21 nov 2016 beslutades att en släpvagn 
skulle köpas in till verksamheten på plats i Lettland, för att underlätta transporten av 
hjälpsändningar. Släpvagnen köptes in på plats under vinterresan i dec 2016.


- Lettlandsdagen. Under styrelsemötet den 21 nov 2016 togs det upp att styrelsen 
önskar att Läroverket, likt många år tidigare innan föreningen tog över projektet, skulle 
genomföra Lettlandsdagen. Lärare på Läroverket såg till att Lettlandsdagen 
genomfördes den 9 maj 2017. Läroverkets elever samlade in cirka 40 000 kr under 
dagen.


- Elevresan. Under styrelsemötet den 21 nov 2016 beslutade styrelsen att föreningen ska 
fortsätta att arrangera den årliga biståndsresa som Ronald Krathmann arrangerat för 
högstadie- och gymnasieelever i Hudiksvalls kommun sedan 1999. Resan genomfördes 
mellan 22-28 maj 2017 med 25 resenärer.


- Medlemsresan. Under medlemsmötet den 2 apr 2017 beslutades det att föreningen 
ska arrangera en biståndsresa för medlemmarna. Resan genomfördes under v. 29 med 
26 resenärer/medlemmar.


- Sommarläger. Under styrelsemötet den 2 apr 2017 beslutade styrelsen att avsätta cirka 
40 000 kr till ett projekt som föreningens operatör på plats, Elga Racene hade föreslagit. 
-Ett sommarläger för ett antal familjer i behov av stöd. Sommarlägret genomfördes 
under flera etapper sommaren 2017 och gick bl.a ut på att familjerna fick lära sig odla 
sin egen mat, lära sig om hygien samt prata med en terapeut om problem i familjen.


- Växthusprojektet. Under styrelsemötet den 26 maj 2017 beslutades att Elgas förslag 
om att bygga upp ett växthus på plats i Lettland ska genomföras. Idén om växthuset är 
att skapa en plats där arbetslösa och ungdomar i Gaujiena med omnejd kan plantera 
och sälja exempelvis blommor och grönsaker, men även en plats för utsatta familjer utan 
odlingsmöjligheter att odla sin egen mat. Under hösten 2017 skrev Elga ett avtal om ett 
område mark där växthuset ska stå, avtalet går ut på att vi får nyttja marken utan 
kostnad i 99 år även om marken säljs vidare. Ett stort samt ett mindre växthus, en 
värmepanna samt en redskapsbod köptes in och byggdes upp under hösten och vintern 
2017/2018. Projektet planeras att vara igång under våren 2018.


Yttre verksamhet 
Under verksamhetsåret har det varit stor aktivitet i den yttre verksamheten.


	 Sociala medier

	 Under verksamhetsåret har föreningen publicerat 127 inlägg på sitt Instagram-konto och 	
	 97 inlägg på sin Facebook-sida. En betydande del av inläggen har bestått i 	 	 	
	 insamlingskampanjer av olika slag.

	 Facebook-inläggen har haft en genomsnittlig räckvidd på 423 visningar. Det inlägg som 		
	 nått ut till flest Facebook-användare hade en räckvidd på 11 200 visningar.
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	 Närvaro i media

- 2016-12-30, artikel i Hudiksvalls Tidning om vinterresan 2016.

- 2017-02-12, artikel i Hudiksvalls Tidning om föreningsmässan där föreningen nämndes.

- 2017-03-12, artikel i Hudiksvalls Tidning om insamlingsgalan.

- 2017-03-16, medverkan i TV-inslag på SVT Nyheter Gävleborg om föreningens 

verksamhet samt insamlingsgalan.

- 2017-03-19, artikel i Hudiksvalls Tidning om dokumentärfilmen ”Resan till kontrasternas 

land” om föreningens projekt.

- 2017-03-19, digital premiär av dokumentärfilmen ”Resan till kontrasternas land” om 

föreningens projekt på helahalsingland.se.

- 2017-05-23, artikel i Hudiksvalls tidning om elevresan.

- 2017-07-29, artikel i Hudiksvalls tidning om Hälsinglands Sparbanks stipendium som 

gick till två medlemmar i föreningen.	 


	 Mässor/events/marknader/m.m.

	 Under verksamhetsåret har föreningen deltagit i flertalet arrangemang. Här listas samtliga:


- december 2016, under helgerna innan jul stod föreningen i Fyrengallerian i Hudiksvall 
och informerade och samlade in pengar.


- 2016-12-02, medverkan med stånd/monter under Forsa Handelsträdgårds julmarknad.

- 2016-12-12, kort föreläsning och insamling under Läroverkets luciakonsert i Hudiksvall.

- 2016-12-14, föreläsning samt mottagande av stipendium på Odd Fellow i Hudiksvall.

- 2017-01-11, föreläsning samt mottagande av stipendium på Gamla Fängelset i 

Hudiksvall för Inner Wheel Hudiksvall.

- 2017-02-11, deltagande med monter på föreningsmässan i Kulturhuset, Hudiksvall.

- 2017-02-25, loppis på Läroverket i Hudiksvall, arrangerad av elever på skolan och 

föreningen.

- 2017-02-27, föreläsning för lärare och elever på Forsa Folkhögskola.

- 2017-03-18, föreningen arrangerade en insamlingsgala på Hudiksvalls Teater.

- 2017-03-18, premiär av dokumentärfilmen ”Resan till kontrasternas land” om 

föreningens projekt, på Hudiksvalls Teater.

- 2017-04-14, medverkan med stånd/monter under Forsa Handelsträdgårds 

påskmarknad.

- 2017-04-19, föreläsning på Patricia i Hudiksvall under SKPF:s temakväll.

- 2017-04-25, föreläsning i Forsa Kyrka för delar av Forsa/Högs församling.

- 2017-05-09, elever på Läroverket genomförde en insamlingsdag till stöd för föreningens 

projekt.

- 2017-05-09, föreläsning och filmvisning för elever på Forsa Folkhögskola.

- 2017-07-15, föreningen arrangerade sommarkafé i Näsviken i samarbete med Dakapo.

- 2017-07-29, två medlemmar ur föreningen mottog stipendium för sina insatser inom 

föreningen från Hälsinglands Sparbank och intervjuades på scenen under Hudikkalaset.

- 2017-09-19, föreläsning för elever på Bromangymnasiet.

- 2017-10-21, föreningsmedlemmar skötte garderob och fikaförsäljning under konsert 

med Gunhild Carling och Nordanstigs Manskör på Kulturhuset i Hudiksvall. Föreningen 
fick även tillfälle att berätta om sina projekt från scenen. Samtliga garderobs- och 
fikaintäkter gick till föreningen.


- december 2017, under helgerna innan jul stod föreningen i Fyrengallerian i Hudiksvall 
och informerade och samlade in pengar.


- 2017-12-09, medverkan med stånd/monter under Forsa Handelsträdgårds julmarknad.

- 2017-12-12, kort föreläsning och insamling under Läroverkets luciakonsert i Hudiksvall.

- 2017-12-15, medverkan med stånd/monter under Norrbo Hembygdsgårds julmarknad.
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Ekonomi 
Se bifogad förvaltningsberättelse.


Slutord

Styrelsen är mycket nöjda med och på gränsen till tagna av föreningens första verksamhetsår.

Vi har genom våra medlemmars outtröttliga engagemang, Läroverkets fantastiska elever och 
personal, samt via goda samarbeten med skolor, Hudiksvalls kommun, Hudiksvalls närings- och 
föreningsliv m.m. haft möjligheten att genomföra insamlingsprojekt som tillsammans genererat 
stora summor pengar. 


Tack vare detta har vi kunnat satsa på viktiga och långsiktiga biståndsprojekt i Lettland, så som 
sommarlägret och Växthusprojektet. När vi startade föreningen i september 2016 hade vi aldrig 
kunnat drömma om att vi skulle kunna förverkliga dessa projekt redan under det första 
verksamhetsåret.


Samarbetet med vår kontakt och operatör på plats, Elga Racene, har fungerat utmärkt. 

Elgas engagemang och företagsamhet har möjliggjort de projekt vi tagit oss an.

Under slutet av verksamhetsåret fick Elga stöd i sitt arbete via hennes dotter Inga Skuja, som nu 
tagit sig an rollen som projektledare för Växthusprojektet. Det är mycket glädjande och känns 
betryggande, tycker styrelsen, då Inga har lång erfarenhet av att arbeta med odling i växthus, dels 
i Sverige men också på Irland.


Förutom detta har vi även hunnit arrangera en rad resor under verksamhetsåret.

Förutom den väldigt lyckade elevresan i maj hann vi arrangera en stor medlemsresan i juli, då 26 
medlemmar reste ned till Lettland och bl.a. åkte ut med hjälpsändningar och arbetade med 
projekten. Sedan har vi hunnit med en rad mindre resor med 2-8 resenärer. Under dessa mindre 
resor har vi verkligen fått möjlighet att på nära håll vara med och utveckla, delta i och 
dokumentera våra projekt på plats, vilket har känts både viktigt och nödvändigt.


Styrelsen ser med förhoppningar fram emot ett nytt verksamhetsår med nya utmaningar och 
möjligheter.


Styrelsen för den ideella föreningen Situation Baltikum verksamhetsår 2016/2017 



_________________________________________	 _________________________________________

Oscar Gyllenhammar, ordförande	 	 	 	 Josephine Hallberg, vice ordförande 

 
_________________________________________	 _________________________________________

Alva Ehrnholm, kassör	 	 	 	 	 Erik Bäckström, sekreterare 

 
_________________________________________	 _________________________________________

Ronald Krathmann, styrelseledamot		 	 	 Gustav Zetterlund, avgående styrelseledamot 

_________________________________________	 _________________________________________

Alexander Cundell, representant för Dakapo	 	 	 Elin Eriksdotter, representant för Läroverket 

_________________________________________	 _________________________________________

Josefine Sundberg, representant för Bromangymnasiet	 Tina Tufan, representant för Hudikgymnasiet 

_________________________________________

Tuva Vexell, representant för Läroverket

�  (� )4 4


