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Informationsbrev nr 2 2009

Rapport från föreningens årsmöte
2009
Ca 45 personer var närvarande lördagen den 21 mars 2009 då
årsmötet genomfördes i Trefaldighetskyrkan, Södra Strandgatan
3, Örebro. Dagordningen var följande:
• Sedvanliga årsmötesförhandlingar
• Ridterapicenter - Intact EQ
• Rykande färsk rapport från Indien
• Enklare förtäring
• Nytt konstlotteri
Mötet inleddes med att föreningens ordförande Britt-Marie
Strandahl hälsade alla välkomna, varefter Linnéa Stenlund och
David Nestor förtjänstfullt framförde tre musikstycken. Därefter
öppnades mötet och Berit Carlström utsågs till
mötesordförande.

•

Valberedningen väljs för ett år: Outi Nordström, Jim
Öberg och Sofia Winroth.

Ordföranden föredrog verksamhetsberättelsen för år 2008 och
kunde glädjande konstatera ett år av utveckling! Föreningen har
samlat in 574!094 kr under året varav endast 3,5 % går till
administrativa kostnader. Medel för investeringar i projektet
Möjligheterna Land har samlats in. Tegelstenar har sålts för
129!182 kr. Adolfsbergsskolan elever har gjort betydande
insatser och tackas varmt. Samarbetet med Komal Sweden har
utvecklats och de har beslutat att gå med i föreningen Intacts
Vänner. Under året bildades lokalgruppen Intact EQ i Uppsala.
Gruppen arbetar för att starta ett Ridterapicenter för barnen på
Intact Special School. Tre lärare från Intact Special School
besökte föreningen under en månad, ett besök som var lärorikt
och stimulerande för såväl os som för våra indiska gäster. Läs
gärna hela den innehållsrika och intressanta
verksamhetsberättelsen!
Under årsmötet rapporterades projektet Möjligheterna Land och
om en genomförd studie för Ridterapiverksamhet vid Intact
Special School. Intressanta föredragningar som rönte stort
intresse, stöd och uppskattning.
En skriftlig rapport, skriven av Thomas Ebenezer, innehållande
en redogörelse från INTACT India, delades ut. Thomas tackar
för samarbetet och stödet till aktiviteterna i Indien. Han ser fram
emot att få fortsätta det meningsfulla arbetet för att uppnå
positiv förändring i verksamheten.

Att notera ur den del som behandlade sedvanliga
årsmötesförhandlingar, kan följande nämnas:
• Medlemsavgiften blir för år 2010 oförändrat 100 kr.
• Stadgarna ändrades avseende slopande av ersättare i
styrelsen, i stället utökas styrelsen med tre ledamöter.
• Britt-Marie Strandahl omvaldes till ordförande.
• Nyvalda styrelseledamöter är: Jonna Fallhagen, Gunilla
Holmström, Elisabeth Solin, Emma Tejler och Lena
Andersson.
• Fyllnadsval av Tove Bergström.
• Omval av Elisabeth Karlsson, Helli Mahlers, Barbro
Redin och Britt-Marie Strandahl.
• Kvarstrår sedan val 2008 gör: Gun Carlestam Lewin,
Ulla Winroth, Carl-Anders Alsätra.
• Revisorerna Per Hesselbom och Agne Arvidsson
kvarstår, valda 2008.
Informationsbrev nr 2 2009 Britt-Marie Strandahl

Kassören informerade om att antalet medlemmar har ökat med
75 nya medlemmar under 2008. Dessutom har ytterligare 61
tillkommit i år. Hon uppmanar alla som vill, att anmäla sin e-

föreningens postgiro 90 11 31-3

hemsida:

www.intactsvanner.com!
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postadress i syfte att dels minska portokostnader och dels
förenkla medlemsutskick.

värmen. Fingrarna fryser när jag tar några naturbilder före mötet
med Lapptäckesdamerna.

I verksamhetsplanen 2009 formuleras följande mål (återgivna i
korthet):
• Insamling till Möjligheternas land
• Konstlotteri
• Öka antalet faddrar
• Minst fyra medlemsblad
• Öka externa informationen och Intacts arbete i Indien
och föreningens arbete
• Intact EQ förbereder etablering av ett ridterapicenter i
anslutning till Intact Special School.

Tillslut kommer jag in i värmen där jag möts av Eva Rundqvist
och gruppen med kvinnor som arbetat i månader för att
färdigställa ett lapptäcke, skänkt till Intacts Vänner.
Det blir en kort fikastund där det utbytes erfarenheter om hur
man vadderar kanterna på täcket, somliga är nya andra är
erfarna. Några har även besökt delar av Indien och mycket
kultur och upplevelser berättas varmt om. Bussresor som inte
blivit som de skulle och familjer som spontant bjudit på middag.

Förutom god uppslutning och stämning under årsmötet, gavs
möjlighet till trevlig samvaro med kaffe och hembakt bröd.
Auktion förrättades av det goda kaffebröd som vi inte orkade
äta upp! Avslutningsvis administrerades fördelning av
Konstlotteriet 2009.
Kerstin Nilsson

Glädjerop från kassören
Tack alla för ett trevligt årsmöte! Vilken händelserik
eftermiddag.
!
En fröjd för en kassör är när man får tillföra nytt kapital till en
verksamhet. Vill rapportera följande:
!
Lotteriet inbringade 1000 kr! och förtäringen med
brödauktionen gav inte mindre än 1.950 kr. Fantastiskt!
!2.950 kr är idag insatt på vårt konto.
!
En!eloge till Barbro Redin, som förutom allt bestyr!med
kaffekokning m.m. står även för kostnaderna vad gäller kaffe, te,
mjölk, servetter! m.m.
!
Med vänliga hälsningar Ulla kassör

Möte med Lapptäckesdamerna
Det är den 17 januari,

Medan många fikar, finns det endast plats för två vid
symaskinen som slår in de sista stygnen i täcket. Det är svårt för
många att svara på frågan – Hur många lapptäcken har du varit
med och arbetat på? De har helt enkelt tappat räkningen, och
hur mycket tid de lägger ner på detta projekt är inte att tala om,
går alltså inte att mäta. Det verkliga värdet på lapptäcket är mer
eller mindre ovärderligt när timmarna som dessa kvinnor lägger
ner inte går att räkna i en handvändning. Det förklaras att varje
ruta motsvaras av en likadan ruta av papper, varje ruta är unik i
mönster.
Lapptäcket i brandgula nyanser, brun bård, några stänk av vitt
och tigrar, har ett band till det verkliga Indien. Tigrarna finns i
Indien, men är starkt utrotningshotade. Den brandgula färgen är
en del i Indiens flagga, och det bruna tillsammans med det
brandgula är det som också är färgen på Indiens jord. Det vita är
vad jag liknar till Indiens alla jasminblommor.
Mötet med dessa kvinnor är nästan som att möta kvinnor i
Indien, de kämpar mot samma mål, en lättare situation för de
som behöver det lilla extra.
Arbetande på lapptäcket var: Eva Rundqvist, Gunilla
Abrahamsson, Rigmor Alf, Gunnel Carlsson, Eva Furuholm,
Barbro Gunnarson, Britta Johnsson, Gulli Millner, Charlotta
Nordenberg, Anna-Britt Nordlund, Barbro Persson, Eva
Sahlberg-Blom, Carina Sandvall, Inger Stening, Anita
Stervander och Lena Wiborg.

Jag har precis klivit av buss 11, mot Adolfsberg. Ladugårdsängen
är smyckad av frost och is, det är ruggigt kallt efter en tid i
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önskar att fler människor tar möjligheten att besöka skolan och
få inblick i en annan verklighet än den vi annars lever i.
Jag är otroligt glad över att jag gjorde det!
Anna Grape

Ida-Sahar Wirén

Föreningen Intacts Vänners
Konstlotteri 2009 för
Möjligheternas Land
Vilken resa!
Tillsammans med 7 reskamrater och Britt-Marie S som ledare
hade jag förmånen att besöka delstaten Tamil Nadu under 17
dagar i februari –mars.
Vi besökte bland mycket annat Intact Special School i K.
Sathanur strax utanför Trichy.

Möjligheternas Land är ett projekt, som startade 2008. Syftet är
att ge unga vuxna med förståndshandikapp från Intact Special
School och Tiruchirapalli, i delstaten Tamil Nadu, Indien,
yrkesutbildning och ökade möjligheter till arbete och egen
försörjning. Inom projektet Möjligheternas Land bedrivs
ekologisk odling av frukt, grönsaker och svamp,
mjölkproduktion, kompostering, och tillverkning av ekologisk
gödsel. Intact äger marken där projektet bedrivs. Ungdomarna
får lära sig ett yrke och ska på sikt klara sin försörjning.
Många kända konstnärer bidrar med sina verk till lotteriet.
Lotteriet beräknas inbringa 100 000 kronor. Pengarna ska
användas för att bygga bevattningsanläggning med vattentorn
och bevattningskanaler. Lotteriets intäkter räcker till dessa
investeringar.

Bilden visar när elever från Intact Special School, som tar emot
en fotboll, som jag hade fått uppdraget att lämna. Uppdraget
kom från mina elever som går i en tal-och språkklass i
Vallentuna. Mina elever hade noggrant talat om hur det hela
skulle gå till vid överlämnandet:
• Bollen skulle vara uppumpad och spelklar.
• Jag skulle läsa namnen som mina elever hade signerat hela
bollen med.
• Bilder skulle tas vid överlämnandet (Tack B-M!)
• Jag skulle vara med och spela forward i en match på Intact
Special School.
Jag uppfyllde 3 av 4 punkter och känner mig nöjd med det.
(Mina elever lever lyckliga i tron att jag var bäst på plan…..) Om
det nu finns någon som frågar sig hur jag kunde ljuga för mina
elever så kan jag bara svara att: Prova själv att spela fotboll i
stekande sol och 37 grader i skuggan, dessutom iförd Salwar
Kameez (pösiga one-size byxor och en knälång tunika) och en
sjal som är helt omöjlig att hålla på plats. Jag grejade inte det!

Vill du vara med och sälja lotter, kontakta Helli Malers epost
helli.malers@tyfonmail.se eller telefon 019 296 426 eller Gun
Carlestam-Lewin epost gun.carlestam.lewin@telia.com eller
telefon 076-127 79 06. Lotteriet säljs under perioden 09-03-21
till 09-09-15. Det sammanlagda vinstvärdet är 50 000 kronor
Resan till Indien har varit en omvälvande upplevelse som jag
och det är totalt 23 vinster. Dragningen sker den 28 september.
alltid kommer att bära med mig. Mötet med elever och personal vinnarna meddelas på föreningens hemsida snarast möjligt efter
på Intact Special School har lämnat outplånliga spår i hjärtat. Jag dragningen.
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Köp tegelstenar
Årsmötet 2007 beslutade att föreningen under tre år ska samla
in 450 000 kronor till byggnader inom Möjligheternas Land;
ladugård, övernattningsbostäder, matsal, förråd för verktyg och
andra ekonomibyggnader.
Varje tegelsten kostar 100 kronor. När Du köper en tegelsten får
Du ett tackkort med en numrerad sten. Vi behöver sälja många
tegelstenar.
Hjälp till genom att köpa en eller flera tegelstenar genom att
sätta in pengar på postgiro 90 11 31-3, märk talongen med
tegelstenar.

Fadderbarn
Avgiften

för fadderskapet för barnen i Intact Special School,
barn med beteckningen SE är för 2009 2400 kronor.
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Utgivning av föreningens nästa
informationsbrev 2009
nr 3 vecka 22

Värva medlemmar Medlemsavgiften är 100 kronor
Vid årsskiftet hade föreningen 337 medlemmar.
Medlemsavgiften är 100 kronor.
Du som inte har förnyat Ditt medlemskap gör det genom att
sätta in 100 kronor på postgiro 90 11 31-3 och märk talongen
Medlemskap 2009.
Hjälp oss att skaffa fler medlemmar!

Avgiften för fadderskapet för flickorna är 1100 kronor, för de
yngre flickorna. När de börjar 8 - 9 klass ökar avgiften till 1600
kronor per år.

Pengarna kommer fram

Avgiften för generellt fadderskap är 1500 kronor per år.

Av våra insamlade medel kostade
administrationen under 2008 3,5 %.
96,50 av varje insamlad hundralapp ges
direkt till verksamheten.

Pengarna betalas in på postgirokonto 90 11 31-3. Märk talongen
med barnets beteckning och året som avgiften avser. Det
underlättar för kassören.
Anmäl intresse till Britt-Marie Strandahl, telefon 0581/54090 eller
epost bm@strandahl.se.

Köp tegelstenar
Årsmötet beslutade att föreningen under tre år ska samla in
450 000 kronor till byggnader inom Möjligheternas Land;
ladugård, övernattningsbostäder, matsal, förråd för verktyg och
andra ekonomibyggnader.

Vill du arbeta som volontär för
INTACT?
Föreningen Intacts Vänner erbjuder också till möjligheten att
arbeta som volontär inom de olika verksamheterna där
organisationen INTACT bedriver verksamhet i Indien.

Varje tegelsten kostar 100 kronor. När Du köper en tegelsten får
Du ett tackkort med en numrerad sten. Vi behöver sälja många Volontärsarbetet utförs inom det nya projektet Möjligheternas
tegelstenar.
Land, i bergsområdet Kalryan Hills och inom projektet för
Ridterapicenter.
Hjälp till genom att köpa en eller flera tegelstenar genom att
sätta in pengar på postgiro 90 11 31-3, märk talongen med
Du som ansöker som volontär måste vara medlem i Intacts
tegelstenar.
Vänner, se mer om medlemskap och organisationen Intacts
Vänner på www.intactsvanner.com. information och
ansökningshandlingar för uppdraget

Adressändring

Kontakta Beatrice Fagerdal beatrice.fagerdal@orebro.se eller för
mer information.

Meddela föreningen om ändrad adress, både postadress och epostadress. Det underlättar för oss och bidrar till att hålla nere
kostnaderna för distribution av information.

Ungdomsgruppens blogg
Kontaktpersoner för Ungdomsgruppen och http://
intactsvanner.blogspot.com.
Ida-Sahar Wirén, ida.wiren@hotmail.com

Styrelsens planerade möte
- Den nyvalda styrelsen har sitt konstituerande sammanträde
den 20 april, då vi fördelar uppgifterna inom styrelsen och
planerar vårt arbete.
4!
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