Verksamhetsberättelse WAiK 2012

1. Fakta om året som gått
Antal medlemmar vid årets slut: 114 stycken
Medlemsavgift:
För privatpersoner 40 kr per år.
För företag, andra föreningar och organisationer 200 kr per år.
Styrelse har bestått av:
Ordförande Ove Magnusson
Sekreterare Karin Detlofsson
Kassör Le-Roy Wentzel
Övriga ledamöter Kim Dywling, Johannes Svensson, My Wentzel
Suppleanter Gunilla Skottsborg, Ebba-Klara Eriksson
Adjungerande Inga
Revisorer Jan Forslund och Mats Herminge
Antal protokollförda styrelsesammanträden:
Åtta, inkl. årsmöte

2. Styrelsens berättelse
Diskussioner kring val av långsiktig lösning har behandlats av styrelsen på flera möten. Två alternativ
har framträtt som de bästa: 1. Bygga vattencisterner för uppsamling av regnvatten. 2. Borrhål med
pump driven med solenergi.
Om man ser till verksamhetsplanen från förra årsmötet där det skrevs att WAiK under året skulle
arbeta med att utarbeta en långsiktig lösning för Manga Hill, synas i press och skicka ut regelbundna
informationsmail till medlemlemmar så ser vi följande resultat:
En projektplan för implementering av en långsiktig lösning har upprättats. Ett val i frågan vilket av de
två alternativen nämda ovan som kommer att användas hålls i Manga Hill i April 2013
WAiK har haft stor synlighet på sociala medier och antalet personer som nås via Facebook har ökat
kraftigt med ett rekor på 864 personer under en vecka under året.
Informationsmail har skickats ut till medlemmar ca 1 gång per månad.
WAiK har deltagit i flera evenemang för att saml in pengar till projektet Framtidens vatten i Manga
Hill och för att nå ut till nya medlemar. Exempel på sådana evenemang för frukostföreläsning,
julmarknad och företasdagar. Under dessa evenemang har WAiK sålt bl.a. armband och julkort till
förmån för WAiK.

3. Beskrivning av genomförd verksamhet
Under 2012 arbetade WAiK i huvudsak med projekt; Framtidens vatten i manga Hill och Svensk konst
blir rent vatten i Manga Hill. Genom vår verksamhet 2012 har vi uppfyllt följande punkter:

I projektet: Svensk konst blir rent vatten i Manga Hill
•

•

Fältarbete januari:
•

Distribuerade 150 Lifestraw® Family vattenreningsverk i Manga Hill

•

Under ett möte i byn gick vi igenom hur reningsverken fungerar, används och
rengörs samt diskuterade sanitet och vikten av att använda latriner.

•

Besökte familjerna så att alla fick visa att de verkligen kunde använda reningsverken
på rätt vis samt fick tillfälle att ställa frågor åt båda håll.

Rullande uppföljning av projektet:
•

•

Uppföljning till medlemmar och bidragsgivare genom
•

•

WAiK I Nyanza har skickat rapporter om deras arbete och om hur det går med
reningsverken

Informationsmail till medlemmar

Resultat av projektet:
•

Familjer kan spara upp till 1500 KSH per månad som de tidigare tvingats använda till
sjukvård

•

Barnen är mycket friskare och kan gå i skolan istället för att vara hemma

•

Stora problemet nu är att de har svårt att få tag på vatten under torrperioder.

I projektet: Framtidens vatten i Manga Hill
•

Insamling och samanställning av information kring vilken vattenlösning so lämpar sig bäst att
implementera i Manga Hill.

•

Utvecklande av projetplan för projektet.

•

Insamling av medel för att kunna genomföra projektet.

•

Rekommendation har mottagits ifrån Water District Officer i Ndhiwa, där han
rekommenderar en borrad brunn driven av solenergi.

Allmänt i föreningen
•

Marknadsfört WAiK och Framtidens vatten i Manga Hill genom




Medverkan vid olika föreläsningar och evenemang
Startat samarbete med Birka Folkhögskola samt Röda Korset Folkhögskola som
ger deras elever möjlighet att volontärarbeta för WAiK i Manga Hill.
Utbildningsdag om vatten och sanitet som genomfördes i samarbete mellan
WAiK, WAiK I Nyanza, och Plan International i Manga Hill. Ca 1000 personer
deltog.

Viktiga händelser efter 2012 års slut

• Steg har tagits mot att börja organisera ett val i Manga Hill.
3. Verksamhetsplan för 2013
Under det kommande året ämnar WAiK att i sin verksamhet uppfylla följande punkter:
I projektet: Framtidens vatten i Manga Hill
Utförlig information om vad WAiK har som målsättning att åstadkomma i projektet Framtidens
Vatten i Manga Hill finns att läsa i Projektplan Framtidens Vatten i Manga Hill (bilaga 1). Nedan följer
strategi för finansiering av detta projekt och kommande steg i projektet.
•

Kommande steg i projektet:













•

Färdigställa bakgrundsinformation till alternativen
Skriv kontrakt om långsiktigt samarbete mellan WAiK I Nyanza och Ndhiwas lokala
Vattendepartement.
Utveckla samarbete med andra relevanta myndigheter och organisationer, som t.ex.
Plan International.
Stöd processen i Manga Hill mot ett val där folket i samhället ska välja en långsiktig
lösning. Hjälp till i kontakt med relevant kenyansk myndighet som kan hjälpa till i
denna process.
Hjälp till i arbetet att samla in offertar ifrån företag som kan utföra arbetet med att
bygga lösning som väljs.
Finns behjälplig vid upprättandet av markanvisning.
Upprätta handlingsplan för överlämnandet av ägandeskapet för konstruktionen till
WAiK I Nyanza.
Representant ifrån WAiK ska närvara när långsiktig lösning byggs.
WAiK I Nyanza kommer att äga lösningen. WAiK kommer att successivt ta en mindre
roll i arbetet, så att WAiK I Nyanza självständigt kan ansvara, förvalta och driva vidare
lösningen och möjliga andra projekt.
WAiK kommer att tillsammans med WAiK I Nyanza följa upp projektet och hålla sig
underrättade om hur det fortskrider.

Strategi för att finansiera projektet. Insamling av pengar ska göras genom:
•

Medlemskap

•

Försäljning av klockor tillsammans med företaget Zladd

•

Insamling vid presentationer om WAiK

•

Bidragsgivare

•

Sponsorer (företag och organisationer).

Allmänt i föreningen:

•

Få fler medlemmar. Detta ska göras genom:
•

Att fortsätta ha presentationer, bl.a. vid universitet i Sverige och Storbritannien.

•

Att ha en stark närvaro på sociala medier på internet.

•

Översätta vår hemsida till engelska.

•

Få fler engagerade medlemmar. Genom att t.ex. skicka ut förfrågan till befintliga medlemmar
om de vill engagera sig.

5. Ekonomisk berättelse
Utgående balans 2012-12-31
Tillgångar
Plusgirot

142 193:86

142 193:86

Skulder
Skulder
51 850:00
Ing. kap 1/1
44 973:98
Vinst 2012
45 369:88
Utg. Kap 31/12
90 343:86
142 193:86

6. Budgetförslag för 2013
För projektet: Framtidens vatten i Manga Hill
Budgeten för projektet beror på den beslutade lösningen för Manga Hill. Det har i dagsläget
inhämtats budget från The Water Department i Kenya på 2 052 000 KSH för en helhetslösning med
borrhål, pump och solenergi för drift. (se bilaga 2).
Generellt ska minst 85% av WAiKs tillgångar tillfalla projektet (inkl. utgifter som hör till projektet, så
som resor).
Övriga kostnader som ligger på föreningen är kostnader för hemsida (298,75 kr/år) och plusgiro.

