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Verksamhetsberättelse  
Medlemmar i ACCESS

Verksamhetsberättelse för år 2016 - ACCESS  4 år -

Vad har vi åstadkommit 2016?

Fest Colors i mars

ACCESS ordnade en stödfest för Sydafrikaarbetet i Umeå på temat ”Colors” en 
färgsprakande fest”. Festen lockade drygt 100 gäster och resulterade i ett överskott på 
15112 kr. Pengarna ska i första hand användas till att ge ersättning till de volontärer som 
varje vecka jobbar i projekten och som ofta själva är arbetslösa och behöver försörja sina 
familjer och närstående. Ett annat syfte med festen är att öka intresset för Sydafrika och 
våra samarbetspartners.

Sjuksköterskesatsning 

Under våren uppstod en allvarlig situation i Phambili när projektet saknade finansiering 
för sin enda sjuksköterska. Vi genomförde en insamlingskampanj, där vi säkrade lön för 
sjuksköterskan i 12 månader. 20 givare har sammanlagt skänkt 4000 kr/månad

”Spring för livet –broarna runt”  i samarbete med Sävar IK

I samarbete med Sävar Ik arrangerades 4 söndagar ”Broarna runt” där varje deltagare 
generade en summa pengar. Access informerade om Sydafrika, samt kunde bidra med 
10000 kr till våra projekt grundat på en sponsring från Umeå Energi. 

Sävarådagen – loppis med fika – i samarbete med Sävaråkyrkan

Access genomförde med stöd av Sävaråkyrkan ett loppisarrangemang med 
fikaförsäljning som gav ca 740 kr. 

Löparresa till Sydafrika

5-14 november åkte sju personer på en gemensam resa till Kapstaden. Syftet med resan 
var att kombinera traillöpning på stigar i bergen med att uppleva området kring 
Kapstaden och hälsa på Colin Van Wyk med familj. Vi besökte Phambilis center i 



Brodlands Park och fick också springa tillsammans med Colins vänner. Efter resan 
skänkte gruppen 3000 kr till Phambilis arbete.

Temakväll Sydafrika november 

I november arrangerade vi en temakväll i Sävar med deltagande av Maria Johansson som 
ledde sydafrikansk sång och rörelse. Denzel Maarman och Mike Haines, båda med 
rötterna i Sydafrika, gav sina personliga bilder från Sydafrikas utveckling de senaste åren. 
Stephan Stenmark berättade med bilder från löparresan.

Insamling, gåvor och ansökningar 

ACCESS kunde också förmedla en större ekonomisk gåva på 17000 kr till Phambili tack 
vare beviljad ansökan från Gustav och Viola Holmström.

Vi fick också förmedla större gåva till Phambili i form av en minnesgåva på 7850 kr som 
vi är tacksamma för.

Under året beviljades ansökan från Umeå Kommun på 24 000 kr till kommande års besök 
av Life Zone. Dessutom beviljades Sävar Ik i samarbete med Access, dels 24000 kr från 
Umeå kommun men även 98000 kr från Folke Bernadottes minnesfond. Medlen utbetalas 
under 2017.

Via insamlingen Hjärta till hjärta har det kommit in 22880 kr som har gått till kostnader i 
samband med den hjärtsjukvård som Phambilis grundare Colin Van Wyk har behövt 
under året

Styrelsens arbete och övrigt arbete 2016

Styrelsen (se nedan) för ACCESS har haft sex protokollförda sammanträden och 
verksamheten har haft en god överensstämmelse med verksamhetsplan och budget.

Antalet medlemmar har under året uppgått till 110 st. Styrelsen konstaterar att arbetet i 
ACCESS har engagerat många och att vi under året har utvecklat vår kommunikation 
bland annat med hjälp av en ny hemsida och ett gåvobrevskoncept. 

Sammanfattning av ekonomin 2016

Ingående Saldo: 12744,37 kr  Utgående saldo: 41354,03 kr

Totalt insamlade medel:148063,54 kr Resultat: 28609,66 kr

Tack för allas medverkan och engagemang år 2016! 

Staffan Norin, ordf. Stephan Stenmark, kassör,      Åsa Grenholm
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