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för den ideella föreningen Neth Lama Sahana Padanama i Västerås 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Nr 19 – januari 2021 
 
En bulletin skickas ut för att föreningens medlemmar ska veta vad styrelsen arbetar med och vad som 
pågår i föreningen. 
 

        Vi behöver hjälp! 
 
Svårigheter att hitta nya fadderföräldrar/månadsgivare/sponsorer 
Vi ser svårigheter framför oss när det gäller nyrekrytering av fadderföräldrar, månadsgivare och 
sponsorer. Vi behöver er hjälp med att hitta dessa. Känner ni någon i er bekantskapskrets som skulle 
vilja hjälpa till. Ta kontakt med oss via styrelse@nethlama.se eller direkt till Angelika P Wijesinghe på 
telefon: 070-5188500. 
Arbetet med att hjälpa barn i Sri Lanka är mycket stimulerande. Vi känner stor oro för situationen 
bland dessa barn. Konsekvenserna av pandemin gör att vi tappar en del fadderföräldrar och 
månadsgivare. Dessa behöver ersättas då behovet är stort bland barnen.  
 
Coronainsamlingen som ni säkert minns vi hade under sommaren 2020. Den gav 24.800 kronor. Vi 
tackar så mycket för det. Samtliga pengar har distribuerats till barnen som en förstärkt månads-
ersättning. Barnen blev väldigt glada för detta. 
 
Medlemsavgift 2021 
Det är dags att betala medlemsavgiften för 2021. Avgiften 150 kronor sätts in på föreningens PlusGiro 
konto 45 51 46-1. Ange under meddelande Årsavgift och ditt nummer eller ditt namn. 
 
Årsmöte planeras till den 25 mars 2021. Inbjudan kommer senare. 
 
Avtalstid för fadderbarn 
Styrelsen har skapat rättvisa förutsättningar för att barn när de fyller 18 år ska kunna fullgöra sin 
grundskoleutbildning. Skolåret på Sri Lanka är januari till december. Därför har vi ändrat avtalstiden 
att gälla hela kalenderåret det år de fyller 18 år. Dessutom ska tilläggas att stödet vid behov kan 
förlängas upp till och med den månad fadderbarnet fyller 20 år. 
 
Inbetalningar till Neth Lama 
Fadderbarnsbidraget 210 kronor eller månadsgivarbidraget betalas in till: 
 Swedbanks konto nr 8424-4, 693 964 603-7 senast den 25:e varje månad. 
Ange barnets nummer genom att lägga till ören (t ex barn 177 blir 211,77)  
eller ange barnets nummer under meddelande (t ex 58)eller Månadsgivarnummer, (t ex 505). 
Bidraget kan betalas in Månadsvis, Kvartalsvis, Halvårsvis eller Helårsvis. 
 
Gåva till eget fadderbarn 
Betalas till Swedbanks konto nr 8424-4, 693 964 603-7 senast den 25:e. Utbetalning sker en gång per 
månad och barnet får pengarna den 11:e nästkommande månad. Ange under meddelande barnets 
nummer och gåva. T ex 177 Gåva 
 
Gåva till alla barnen/sponsorbidrag 
Bidraget sätts in på PlusGiro konto 45 51 46-1. Ange under meddelande Gåva 
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Kontaktuppgifter 
Styrelseledamöter kan nås på följande nummer och e-postadresser: 
 
Åke Elmberg, ordf  073-038 88 99 ake.elmberg@nethlama.se 
Angelika Panabokke Wijesinghe, v ordf 070-518 85 00 angelika.wijesinghe@nethlama.se 
Kerstin Collin, medlemmar/faddrar 073-787 67 12 kerstincollin@nethlama.se  
Lisa Göthberg, månadsgivare 070-205 99 97 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 
 
 
Styrelsen önskar alla fadderföräldrar, månadsgivare, medlemmar och sponsorer en god fortsättning på 
det nya året! 
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