Bulletin från styrelsen
för den ideella föreningen Neth Lama Sahana Padanama i Västerås
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nr 17 – februari 2016
En bulletin skickas ut några gånger under året för att föreningens medlemmar ska veta vad styrelsen
arbetar med och vad som pågår i föreningen. Detta är nummer 17 sedan starten hösten 2007.
Den ekonomiska situationen i föreningen
I förra bulletinen i april 2015 informerade vi om den svenska kronans minskande värde. Vi fick allt
färre lankesiska rupier för de pengar vi varje månad skickar över till Bank of Ceylon. Vi tvingades då
sänka ersättningen till fadderbarnen och verksamhetsbidraget till den lokala styrelsen i Kandy med
15% från och med april 2015. Vi har under året arbetat hårt med att få in ekonomiska medel.
Fadderföräldrar och medlemmar har gjort fina insatser. Vi har också lycktas bra med försäljning av
Restaurangchansen. Vår traditionella fest i oktober gav det bästa resultatet hittills. Dessutom har vi sålt
ett konstlotteri där vinsterna var skänkta av fem västeråskonstnärer. Vi sålde 395 av 400 lotter.
Dessutom har kronans värde i förhållande till den lankesiska rupien förbättrats något. Vi kan återigen
höja ersättningen till barnen. Tack alla ni som givit ett extra bidrag till föreningen. Vi behöver ert stöd
även i fortsättningen.
Skicka en slant till det vanliga fadderbarnskontot i Swedbank men ange ”extra” som referensmeddelande. Föreningens bankkonto i Swedbank har nr 8424-4, 904 850 501-1 (anges ofta som
842449048505011).
Månadsgivare
Vi har dragit igång en aktivitet kallad Månadsgivare. Det innebär att man kan teckna sig för att erlägga
en viss summa pengar varje månad under den tid man kommer överens om. Detta ger en ny möjlighet
för den som vill stötta oss regelbundet utan att vara fadderförälder. Månadsgivarna ska stå för stödet
till de barn i väntegruppen som ännu inte fått egna fadderföräldrar. Kontakta någon i styrelsen för att
informera dig ytterligare eller teckna en överenskommelse om Månadsgivare!
Inköp på nätet
Vi har under en tid haft en ny möjlighet att tillföra ekonomiska medel till föreningen. Vi har anslutit
oss till Sponsorhuset. Där hittar du Neth Lama Sahana Padanama. Den som gör inköp på nätet ska
självklart gå via Sponsorhuset. Det mesta av sådant som handlas över nätet kan du få denna väg. Gå
in på sponsorhuset.se och kolla. Du kommer att bli överraskad av vad du kan göra för att pengar ska
flyta in till föreningen.

Årsmöte 2016
Årsmöte i föreningen hålls torsdagen den 17 mars 2016 i lokalen Träsnidaren på Erikslund. Halva
styrelsen står i tur att avgå. Verksamhetsberättelse för 2015 och verksamhetsplan/budget för 2016 ska
fastställas.

Kontaktuppgifter
Styrelseledamöterna kan nås på följande nummer och e-postadresser:
Åke Elmberg
Angelika Wijesinghe
Eivor Bokstrand Lehto
Anita Lundberg Elmberg
Eva Danielsson
Jan-Erik Karlstein
Gun Halén
Lisa Göthberg

021-274 60
021-35 97 35
021-33 61 31
021-274 60
021-41 06 52
021-571 40
0240-35153

073-038 88 99
070-518 85 00
070-376 93 12
070-544 99 91
070-395 44 75
070-684 57 40
070-699 88 46
070-205 99 97

ake.elmberg@nethlama.se
angelika.wijesinghe@nethlama.se
eivor.bokstrand@nethlama.se
anita.lundbergelmberg@nethlama.se
eva.danielsson@nethlama.se
jan-erik.karlstein@nethlama.se
gun.halen@nethlama.se
lisa.gothberg@nethlama.se

Vill du meddela hela styrelsen något går det utmärkt på:
styrelse@nethlama.se
Har du frågor om ekonomi, sponsorbidrag etc. kan du kontakta: ekonomi@nethlama.se
Vill du kontakta ditt fadderbarn eller någon i den lokala organisationen i Kandy kan du göra det via
brev eller e-mail på följande adresser:
Neth Lama Sahana Padanama
Fadderbarnets namn och nummer
c/o Nadeeka Nilmini
No 43 Galpihilla, Panvila
Sri Lanka

kandy@nethlama.se

Styrelsen önskar alla fadderföräldrar, månadsgivare, medlemmar och sponsorer en god fortsättning på
det nya året!

www.nethlama.se

