Verksamhetsberättelse
Solvatten-programmet
2015-10-01 tom 2016-09-30
Mål:







Att ge familjer en bättre livskvalitet i länder där problem med orent vatten råder
genom att förse dem med Solvatten.
Att stärka kvinnors och flickors ställning i de utvalda länderna genom Solvatten.
Att spara miljön genom att familjer använder Solvatten istället för att koka vatten
över öppen eld.
Att sprida information om Solvatten-programmet - med egna broschyrer och
informationsblad.
Att vid intresse bistå andra länder inom Europafederationen med information, tips,
råd.

Programgrupp – referensgrupp:
Under året som gått har projektgruppen, bestående av sex personer, haft 4 möten.
Minnesanteckningar förs som delges unionspresident, vice unionspresident, kassör och
referensgrupp.
Programgruppen:
Marta Björnström, sammankallande, Stockholm-Vaxholm
Birgitta Hansson, kontaktperson referensgrupp, Stockholm-Vaxholm
Inger Olofsson, sekreterare, Stockholm-Ekerö
Margaretha Sjögren, informatör + broschyrer, extern resurs
Jytte Roos, internationell koordinator, Stockholm-Ekerö
Berit Bengtsson, kontaktperson Varbergklubben och projekt Nepal, Stockholm-Vaxholm
Referensgruppen:
Christina Zeidlitz, Umeå-Sävar region Norr
Karin Göthberg, Västervik region Öst
Birgit Nilsson, Varberg region Syd
Ingrid Ljunggren, Kungsbacka region Väst
Ann Eckernäs, Uppsala-Carolina region Mitt
Ekonomisk redovisning
Saldo på Solvattenkontot per den 2016-09-30 är 182 900 kronor. Totalt har 479 836 kronor
samlats in under verksamhetsåret. Inköp av 144 Solvattendunkar, inklusive transport och
införselavgifter har gjorts för 162 483 kronor. Följande länder har omfattats av våra projekt
under verksamhetsåret Tanzania, Senegal, Malawi, Kongo Kinshasa, Sierra Leone och Nepal.
Rapport har inkommit från tidigare projekt i Kenya, Tanzania, Senegal, Kongo Kinshasa,
Sierra Leone och Nepal. Samtliga rapporter finns utlagda på hemsidan.
Sedan 1 oktober 2012 har totalt 1 226 900:- samlats in. Inköp har gjorts för totalt 915 600:-.
Totalt antal köpta Solvatten totalt 985, (plus 72 inköpta av Stockholm Roslagen innan
unionsprogrammet startade). En sammanställning bifogas i separat bilaga.

Slutrapport har i mars 2016 lämnats för bidrag ur ”Action Fund” för ett projekt i Tanzania.
4400 € motsvarande ca 42 000 kronor beviljades av guvernörsmötet i Lissabon 2015. Enligt
slutrapporten har denna sändning på 72 Solvatten skapat bättre förhållanden för bortåt 700
personer, främst kvinnor och barn.
Många av de svenska klubbarna har generöst lämnat pengar liksom många enskilda
soroptimister och andra personer. Även från Tyskland har stora bidrag inkommit genom SI
Borken/Westfalen.
Information externa kontakter:
Via hemsidan informeras kontinuerligt om programmets utveckling och resultat.
Solvatten demonstrerades vid ett av borden i utställningshallen under unionsmötet i Växjö av
Martha Björnström och Jytte Roos samt vid Nordiska dagar i Imatra i Finland 9-11 september
av Berit Bengtsson och Jytte Roos. Broschyrer på svenska och engelska delades ut. Under
Kanalens dag, Åkersberga, 28 augusti deltog Margaretha Sjögren, Berit Bengtsson och
Birgitta Hansson för att sprida information om Soroptimisterna och Solvatten-programmet
samt samla in pengar till Solvatten-kontot.
Jytte Roos, projektgruppens internationella kontaktperson, har i samarbete med Katja Nies,
president i tyska klubben Köln-Römerturm, skrivit en artikel i tyska Soroptima gällande
Solvatten-programmet.
Ett helt nytt informationsblad med fakta om vinsterna efter 1 års användning av Solvatten har
tagits fram och finns att beställa kostnadsfritt genom kontakt med Margaretha Sjögren.
Broschyrer har sänts till följande klubbar/ länder Lysekil, Falun, Nyköping, Lund, Hörby,
Malmö, Västervik, Sundsvall, Umeå, Sotenäs och Portugal, Holland, Tyskland.
Under World Water Week, ett årligen återkommande evenemang som äger rum i Stockholm,
inbjöds tre deltagare Mariet Verhoef-Cohen, President Elect for Soroptimist International och
Europapresident 2007-2009, Annemiek Jenniskens, Executive Director for Women for Water
Partnership och Petra Wadström på middag till Jytte Roos med deltagande av Martha
Björnström, Birgitta Hansson och Berit Bengtsson från programgruppen och guvernör Linda
Schang. Bl.a. diskuterades effekten av Solvatten och SI Swedens engagemang för säkert,
varmt vatten.
Hjärtligt tack för alla inkomna bidrag som möjliggjort ett bättre liv för mottagarna!

Danderyd 2016-10-31
För programgruppen
Martha Björnström
Sammankallande

