Verksamhetsberättelse 2016
Föreningen Palmeras Vänner (FPV), har som ändamål att samla in pengar till och sprida
information om verksamheten på Centro Atención Integral (C.A.I.) Piña Palmera, ett utvecklingsoch rehabiliteringscenter för personer med funktionsnedsättningar och deras familjer, i
Mexiko. Under 2016 var 635 brukare inskrivna i CBR-programmet samt deras familjer.
Barn 0 - 5 år: 92 pojkar och 72 flickor. 6 -10 år: 44 pojkar och 34 flickor.
11-15 år: 15 pojkar och 20 flickor. 16 - 20 år: 12 pojkar och 11 flickor
Summa: 163 pojkar och 137 flickor.
Resten är vuxna i olika åldrar. Sjukdomar som diabetes, artrit, artros, halvsidiga
ansiktsförlamningar och hjärt -och kärlsjukdomar har exploderat på grund av nya levnadsvanor,
kostvanor etc. Gruppen äldre/gamla, är mycket liten.
Piña Palmeras team har också fått ökad kunskap om dessa sjukdomar.
Föreningen Palmeras Vänner har bidragit med cirka
27% av Piña Palmeras totala årsbudget 2016.

Årsmötet 2016
Den 13 mars 2016 ägde FPVs årsmöte rum på ABF-huset i Stockholm.
Styrelsens verksamhetsberättelse/årsredovisning för 2015 godkändes och den avgående styrelsen
beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret. Årsmötet avslutades med att Klara Stintzing, nyss
hemkommen från Piña Palmera, visade bilder och berättade om arbetet på centret.
Styrelsen
På årsmötet valdes ny styrelse enligt följande:
Ordinarie ledamöter: 
Anita Nilsson Röjning - omval 1 år som ordförande
Therese Ydremark omval 2 år som sekreterare
Klara Stintzing - 1 år kvar

Elsa Hammarström - omval 1 år

Agnes Duregård - 1 år kvar
Gabriella Åström omval 2 år
Anna-Maria Hansson Nyval 2 år
Ann-Kristin Nyström Nyval 2 år
Suppleanter: 
Britta Boström- omval 1 år som vice kassör
Maria Leyva- omval 1 år
Irmeli Peronius nyval 1 år
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Ulrika Kenney Wallbing nyval 1 år
Helena Eidlitz nyval 1 år som kassör
Sara Rydwik nyval 1 år
Emilia Diamantidis nyval 1 år
Valberedning
Årsmötet utsåg Karin Fältman till valberedning och styrelsen gavs i uppdrag att utse ytterligare en
person under året.
Val av revisor
Carola Nilsson valdes till auktoriserad revisor. Jan Sondér valdes till internrevisor, Maria Palselius
till revisorssuppleant.
Verksamhetsplan och budget
Verksamhetsplanen för 2016 gicks igenom och fastställdes.  Verksamheten under 2016 planerades
bedrivas inom följande områden: CBR (Community Based Rehabilitaion) och Projektverksamhet,
Volontärverksamhet, Information/Informtionsmöten och Bidragsverksamhet, Marknadsföring och
Medlemsvård. Årsmötet betonade vikten av att styrelsen arbetar på med att genom gamla och nya
vägar få in medel till verksamheten på Pina Palmera. Budget för 2016 faställdes; SEK 74.500
Konstituerande styrelsemöte hölls direkt efter årsmötet.

Styrelsens Arbete
Förtroendeuppdrag
Förtroendeuppdragen inom styrelsen har under året varit följande : Anita Nilsson Röjning
ordförande, Helena Eidlitz kassör, Britta Boström vice kassör och Therese Ydremark sekreterare.
Organisation/Administration
Styrelsen har utöver konstituerande möte under verksamhetsåret haft fem protokollförda
styrelsemöten, varav det första med nya styrelsen på landet i , Omberg, Östergötland
med övernattning dit även aktivister var inbjudna. Därefter har styrelsemötena hållits på Södermalm
i Stockholm och i Gustavsberg. För att genomföra arbetet inom de områden som presenterades på
årsmötet har arbetsgrupper upprättats. De har under verksamhetsåret träffats vid behov, hållit
kontakt med varandra via e-post, skype, sms och telefon och rapporterat till styrelsen för beslut.
I slutet av 2016 började också Google Drive användas för upplägg av dokumentation såsom
protokoll, medlemsregister och gåvolistor. En intern facebookgrupp för styrelsen har också startats
upp. Doodle används för bokningar av styrelsemöten. Genom volontärbyrån har också Linda Bolin
engagerats att sköta föreningens bokföring. Stort arbete har också gjorts med att uppdatera
föreningens medlemsregister och tillhörande anslutning till autogiro.

Verksamhet
1. Community Based Rehabilitation (CBR)
Piña Palmeras har under året givit styrelsen kontinuerliga beskrivningar av delar av CBRverksamheten. Två styrelseledamot besökte Piña Palmera på egen bekostnad under året (tre
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månader) och fick möjlighet att delta i CBR-verksamhet både på Piña Palmera och i några av de
samhällen i närregionen där CBR bedrivs. I Sverige har FPV fortsatt att arbeta med
informationsarbete kring CBR och vid flera tillfällen har representanter för FPV delat med sig av
kunskaper och erfarenheter till andra verksamheter nationellt bl.a genom föredrag för studenter på
Karolinska Institutet
2. Volontärverksamhet
Volontärgruppens uppgift är att verka för att de svenska volontärerna får en bra vistelse på Piña
Palmera och fortsätter sitt arbete i FPV när de är tillbaka i Sverige. Under 2016 har
föreningen fått ett fåtal förfrågningar från personer som är intresserade av att åka som
volontärer. En svensk volontär och fyra studerande inom fysioterapi vistades på Piña Palmera under
2016.
3. Informationsverksamhet
Den 4 september, 2016 inbjöds medlemmar och andra intresserade till festen ”Pina bjuder på kalas”
Platsen var Skurustugan i Nacka. Sextiotalet personer kom till festen. Mat och dryck serverades.
Det anordnades lotterier, ansiktsmålning, fiskdamm m.m. Volontärer som varit på Pina Palmera
berättade om sitt arbete och om hur man arbetar med CBR, närbaserad rehabilitering . Leksaker
som producerats på Piña Palmera såldes. Via Skype kunde vi säga Hej till Flavia, Sofia och
Mariano. Mexikanska dansgruppen visade upp sina glädjefyllda danser. Las Mamitas, underhöll
med massor av härlig mexikansk musik och sång. Det var oerhört uppskattat och stämningen blev
hög. En härlig eftermiddag.
Under året har FPV även spridit information om Piña Palmeras verksamhet på andra sätt. Bland
annat har olika föredrag hållits på skolor och institutioner. Medlemmar har även informerat om
verksamheten på Piña Palmera och sålt leksaker tillverkade på centret bland annat vid
Etnografiska muséets uppmärksammande av Día de los muertos och Malmgårdens julmarknad.
Föreningens nyhetsbrev Palmbladet har utkommit med tre nummer under året. Ur innehållet kan
nämnas berättelser om verksamheten och livet på Piña Palmera skrivna av personal, volontärer och
brukare. Vidare har man rapporterat om hur aktivister i Sverige stödjer Piña Palmera samt om FPVs
verksamhet i Sverige. Piña Palmera FPVs hemsida och Facebook har uppdaterats kontinuerligt
under året och fungerar som länk mellan styrelse, aktiva i föreningen, medlemmar och andra
intresserade.
4. Kontaktpersoner
Föreningen har kontaktpersoner på 7 olika platser i Sverige. Till dessa kan medlemmar och andra
intresserade vända sig för information om Piña Palmera och FPV
5. Medlems- och faddervård
Kontakt med faddrar, medlemmar och övriga givare sker som tidigare genom medlemsbladet
Palmbladet, hemsidan, e-post och facebook. Inför festen i Nacka inbjöds förutom medlemmar och
aktivister även tidigare bidragsgivare och andra intresserade. Gratis annonsering och
pressmeddelande till lokaltidningar gjordes också.
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6. Bidragsansökningar
FPV har under året arbetat med att följa upp förslag på finansiering och ansöka om medel till
verksamheten på Piña Palmera. Genom ”Olga Åhlunds Stiftelse för ”Välgörande Ändamål” kunde
medel skickas till Piña Palmera för sommar- och miniläger. Även föreningen TAMAM sponsrade
delar av sommarlägret. Tre medlemmar i FPV styrelse och en person på Pina Palmera har också
påbörjat utbildningar arrangerade av Forum Syd i syfte att få kunskap i hur man gör en
projektansökning hos organisationen.
7. Pina Palmera ekonomiska situation - Extra insatser
Då Pina Palmera under senhösten aviserade att deras ekonomi var ansträngd och bad om hjälp
beslöt FPV tillsammans med Pina Palmera att göra en extra insats i Sverige med att ge ut ett
Vänkort att köpas och användas t.ex som julhälsning . Runt tvåhundra vänkort skickades ut och
inbringade SEK 7875 Ett telefonmöte hölls i mitten av december med Flavia och Sofia på Pina
Palmera. Vi beslöt då att bl.a att göra en snabb punktinsats med att annonsera en Swishinsamling på
Facebook till förmån för Pina Palmeras verksamhet.
8. Övrigt
Under året har FPV sålt träleksaker tillverkade av personer med funktionsnedsättning och deras
familjer för SEK 9784. I samband med detta har vi också informerat om Piña Palmera delats ut.

Ekonomi
Intäkter: Föreningens intäkter har varit SEK 60 600 vilket är medlemsavgifter från 404
medlemmar. Vilket är en ökning med 27 medlemmar (7%)
Kostnader: Föreningens samtliga kostnader för administration och insamling inkl. tryckning och
utskick av Palmbladet har varit 73 176 kr.
Detaljerad information finns under resultat och balansräkning.
Överförda medel till Piña Palmera:
Under 2016 har 592 330 kr samlats in till Piña Palmera. Av dessa har 337 104 kr varit
fadderbidrag. Övrigt är gåvor från enskilda 177 882 kr, församlingar 6 100 kr, organisationer 39
960 kr, företag 21 500 kr och försäljning av leksaker 9 784 kr. Totalt överförda medel till Piña
Palmera under 2016 var 615 172 kr varav 22 842 kr var kvarstående insamlade medel från
föregående år.
Kontroll av insamlade medel:
Piña Palmera redovisar varje år sin verksamhetsberättelse till bland annat FPV. Piña Palmera har
extern bokföringstjänst, Carlos de la Cruz i Puerto samt en auktoriserad revisor, CPC Alfredo
Ernesto Garcia i Mexiko City. Numero de registro Profesional 32 32 75, numero de Administración
de Auditoria Fiscal Federal. I sista ledet kontrolleras Piña Palmera av La Secretaría de Hacienda
som är överordnad tillsynsmyndighet. Under året har FPV bidragit med c:a 30 % av den totala
årsbudgeten till Piña Palmera. FPV har sedan mer än 20 år haft policyn att Piña Palmera själva
beslutar om hur dessa medel ska användas. När FPV sökt och erhållit medel för specifika projekt
redovisar Piña Palmera dessa projekt separat.

4(4)

Tack!
Styrelsen vill tacka alla - aktivister, medlemmar, faddrar och givare - som under året visat
engagemang och intresse för Piña Palmera.
Ett speciellt tack TAMAM, Olga Åhlunds Stiftelse, Eva Hellström och Motala Rotaryklubb.

Stockholm 2017-02-15
Anita Nilsson Röjning
Ordf Föreningen Palmeras Vänner, (FPV)
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