
 

    Bilaga 1 

Gambiagrupperna– Future In Our Hands 
 

Verksamhetsberättelse för verksamhetsperioden 1 jan 2018 – 31 dec 2018 

Antalet medlemsgrupper har under året varit 16 som betalat medlemsavgift. 

 

Samordningsgrupp, SOG 

 
Vid Gambiagruppernas samrådsmöte i Göteborg den 21 april 2018 valdes följande 
samordningsgrupp: 
 
Kristina Lundahl   ordförande   
 
Siv Kanon   vice ordförande 
 
Lennart Andersson   kassör    
 
Mats Nydahl    sekreterare   
 
Ingrid Österberg  ledamot   
 
Anthonia Zachari  ledamot   
 
Lars-Göran Wärn   ledamot   
 
 
Ann-Britt Heinemann   ersättare   
 
Robert Alexandersson  ersättare 
   
Märtha Lundkvist  ersättare 
 
Catarina Antikainen  ersättare  
 
Vid mötet valdes för ett år Jan Håkanson som auktoriserad revisor med Maria Karlsson som 

ersättare. 

Lars Bergåse valdes som föreningsrevisor. 

Till Valberedning valdes Anders Beckman, Anders Pettersson, Sonja Myrin och Ann-Britt 

Heinemann Jallow. 

Inom samrådsgruppen (SOG) har under verksamhetsperioden ett arbetsutskott bestående av 

Kristina Lundahl, Siv Kanon, Mats Nydahl och Lennart Andersson och ett personalutskott 

med Kristina Lundahl, Mats Nydahl och Anthonia Zachari arbetat. Dessutom har ledamöter 

lett fyra olika arbetsgrupper strategi, ekonomi, kommunikation samt miljö. 

 

SOG har under perioden haft 5 protokollförda endagssammanträden och ett tvådagars. 

Samrådsmötet hölls i Lin Educations lokaler i Göteborg den 21 april 2018. 

  

Medlemsmöte hölls på Mullsjö Folkhögskola den 15-16 september 2018, Olof Granström 

från Gapminder föreläste för oss om Factfulness, vilka typer av bistånd som fungerar/inte 

fungerar, kulturella hänsyn mm. 

Madeleine De Geer utbildade Gambiagrupperna i projektet Gambia Clean and Green, 

Jan Gunnarsson och Kristina Lundahl utbildade GG i Hållbar konsumtion och produktion i 

Gambia Utvecklingsmål nr. 12 
Tyvärr fick vi avslag på de ansökningar om medel för dessa projekt, hos Bill and Melinda 

Gates Foundation och Postkodstiftelsen. 



 

 

Dag 2 fortsatte diskussioner om Gambiagruppernas väg framåt i de fyra 

diskussionsgrupperna Ekonomi, Strategi, Kommunikation och Miljö. 

 

Gambiadagen 5 december uppmärksammades av ett flertal medlemsgrupper. 

 

 

Kansli 
Kansliet har under verksamhetsperioden bestått av Kristina Lundahl, Lennart Andersson, 

Anita Österberg och Siv Kanon. Ing-Britt Filipsson har bistått med kopiering och råd vid 

behov. 

 

Personal 
Kristina Lundahl, Ordförande Gambiagrupperna, fanns på plats i Gambia januari-mars, 15 

oktober – 1 december för att fungera som rådgivare till FIOHTG samt handha bland annat 

turism, ansvar för GG:s compound, ekonomi och rapportering. 

Under november/december månad fanns Mats Nydahl på plats för att främst arbeta med 

praktikantprogrammet och GG:s gäster på compounden. Kassör, Lennart Andersson gjorde  

uppföljning på ekonomihantering hos FIOHTG oktober - november 2018 och arbetade för att 

förbättra bokföringsrutiner och ekonomisk rapportering. 

 

Praktikanter 

Under verksamhetsåret har FIOH haft praktikanter med praktikantbidrag från Forum Syd. 

Under den perioden har det varit Martin Holmberg och Jeanna Isacson som arbetat, som 

praktikanter, med rapportering, nyhetsbrev, hemsidor, sociala medier samt interna 

utbildningar för FIOHTG:s personal. 

 

 Strategisk 5-årsplan 

En strategisk plan för Gambiagruppernas arbete togs fram under det första kvartalet 2018. 

Planen omfattar fem år 2018 – 2022 och ska enligt beslut på Samrådsmötet följas upp 

årligen. 

 

Verksamhet i Sverige 

Verksamhetsåret 2018 var det första året med  individuellt medlemskap i Gambiagrupperna. 

Målet var att få 150 individuella medlemmar första året och detta nåddes med råge. Detta 

gjordes för att GG skulle bli rankat som en grön organisation i Givarguiden och under hösten 

fick vi besked att vi nu är gröna i den guiden. 

 

Ordförande och/eller vice ordförande har deltagit i de PCO-möten som Forum Syd bjudit in 

till. Två styrelseledamöter deltog i Forums Syds årsmöte. 

 

Kansliet har under verksamhetsperioden ofta blivit kontaktat av olika personer. En del har 

velat veta mer om Gambiagrupperna, en del har sökt arbete eller uppdrag hos oss. Några har 

önskat samarbeta med oss. Andra har frågat efter hur man startar en grupp eller har velat 

komma i kontakt med en grupp. 

 

Gambiagrupperna tar emot ett flertal studenter som skriver uppsats med MFS stipendier. 

Under 2018 kom 16 studenter inom varierande ämnesområden. För att få möjlighet att skriva 

sin uppsats hos GG i Gambia ska studenterna vara medlemmar och bo på GG:s compound i 



 

Gambia. 

 

Vida Vyer har redigerats, tryckts och distribuerats av Ruth Plate och Ing-Britt Filipsson.  De 

fyra arbetsgrupper som startades, en ekonomigrupp, en grupp för kommunikation. en grupp 

som ska arbeta med att få fram en strategisk femårsplan för 2018 - 2022 samt en miljögrupp 

som kom till på medlemsmötet i Karlskoga har arbetat i olika former. 

 

Arbetet med att få fler sponsorer pågår kontinuerligt och vår fasta rekryteringsbas är 

Gambiaresenärer som sett, hört och känner att de vill göra mer för landet. Deltagandet i 

Vingresors informationsmöte på Senegambia Beach Hotell i Gambia är avgörande för 

medlemsrekrytering. Turistutflykterna har skett på måndagar med Alagie ”Aladdin” Cham 

som guide och har haft i medeltal 18 deltagare varje vecka. Ving har utökat sina resor till 

Gambia och under hösten deltog Kristina Lundahl och Aladdin Cham i informationsträffar 

både onsdagar och lördagar. Gambiagrupperna har fått presentera sitt program vid 

informationstillfällena. 

 

Under 2018 ansökte GG om bidrag för verksamheten i Gambia för 2019 - 2021, bidrag 

beviljades för hela perioden men reducerades till hälften under 2020 0ch 2021. Detta innebär 

i nuläget att FIOHTG får göra stora neddragningar i det program sim sponsras av GG. 

Eftersom GG fortfarande är den största sponsorn kan det bli frågan om uppsägningar. 

 

Hemsidan 

Arbetet med hemsidan har fortsatt med Webbmaster Ingrid Österberg och Webbredaktör 

Anthonia Zachari som ansvariga. De har båda deltagit i en utbildning i Wordpress för att 

kunna fortsätta utveckla hemsidan. 

  

Facebook 

Vår medlemssida för Gambiagrupperna för medlemmar på Facebook har varit igång och 

aktiviteten där har varit glädjande och omfattande. GG har också en sida som är öppen för 

alla Gambiagrupperna – Future In Our Hands och där har vi kunnat se att aktiviteten har ökat 

och att fler personer nåtts av de inlägg som gjorts. Kristina Lundahl har förstärkt budskapen , 

när vi haft intressanta inlägg, genom att betala för extra spridning. Många medlemmar är 

också aktiva i Gambiaresenärer på Facebook och deltar i debatt samt rekommenderar 

GG/FIOH:s utflykt. 

 

Verksamhet i Gambia 

Under verksamhetsåret har Gambiagrupperna fortsatt att stötta sin partnerorganisation Future 

In Our Hands The Gambia, FIOHTG, som arbetat under målsättningen ”Utbildning åt alla 

genom byutveckling”. Arbetet blev under hösten 2017 försenat på grund av att FIOHTG inte 

hade full kontroll på sin budget och en ansökan om att få fortsätta använda medel under 

januari – februari 2018 godkändes av Forum Syd. 

 

Darsilami, Sare Sarjo, Misera, Njolfen och Nyawurulung i Region 4 

Pallol, Chanagi, Bayaba, Chargel, Tabanani och Sare Abdou i Region 5.   

KissKiss, Sare Jawbeh, Sare Musa, Sare Njobo, Tabajang och Wellingara Yareh i Region 6. 

(Något måste sägas om dessa ovan uppräknade byar – vad är det med dem?) 

Ytterligare fyra byar har fasats ut under 2017 Tabajang, Sare Jawbeh, Njolfen och Sare Sarjo. 

Arbetet har följt de framarbetade byutvecklingsplanerna som utarbetas för varje by. 

Fyra nya byar i region 3 har tagits med i byutvecklingsprogrammet under 2018, med hjälp av 

de nya kriterier och rutiner för infasning som tagits fram. Dessa är Kabakotu, Samba Chargie, 



 

Maria/Samba Njado samt Kerr Ardo. 

 

FIOHTG styrelse har under året bestått av: 

 
1.        Mam Kumba Sanneh  Chairperson 
2.       Fanta Jatta Sowe   Vice chairperson 
3.       Pa Daniel   Mendy      Member 
4.       Ebou Sering Gaye      Member 
5.       Dr Sidat Yaffa           Member 
6.       Professor Pierre Gomez    Member 
7.       Joana Mendy     Member 

  

 

 

Gambiagrupperna fortsätter att stötta FIOHTG:s organisationsutveckling och 

kapacitetsutveckling för att göra FIOHTG till en stark och oberoende biståndsorganisation i 

Gambia. 

 

Uppföljning i Gambia av Forum Syd 

I mars månad sände Forum Syd ner två medarbetare till Gambia för att följa upp utvecklingen 

av FIOHTG samt att se om FIOHTG verkligen är en självständig organisation. Khady 

Björkdahl som är Forum Syds Västafrikaexpert gjorde den narrativa rapporten och Marcos 

Wallin som är ekonomisk kontrollant gjorde uppföljning av hur FIOHTG sköter sin ekonomi. 

 

Resultatet blev två rapporter, en faktarapport om ekonomin där FIOHTG fick ett bra betyg 

och en om bland annat samarbetet mellan Gambiagrupperna och FIOHTG. Där var vi inte 

alls nöjda med resultatet och förslag om förbättrat samarbete tas fram av de båda 

organisationerna. Till slut fick vi dock ett bra kvitto på vårt arbete då det i det svar på 

ansökan som gjordes konstaterades att Gambiagrupperna gjort ett fantastiskt arbete med att 

göra FIOHTG till en stark och självständig organisation under de fem år som gått. 

 

 

Vi vill till sist framföra ett stort tack till alla enskilda medlemmar och grupper för deras goda 

arbete och det förtroende som visats oss under verksamhetsperioden. 

  

Karlskoga den 24 april 2019 

 

 

Kristina Lundahl 

Ordförande 

 

 

 

 


