Mutomoprojektet
Verksamhetsberättelse 2016
Föreningens ändamål
Föreningen har som ändamål att på ideell grund stödja en hållbar utveckling med förbättrade
levnadsvillkor för befolkningen i sydöstra Kenya och främst i Mutomo-distriktet. Föreningens
arbete ska vara mönsterbildande och kunna tillämpas i andra områden med liknande villkor
och problem. Föreningens arbete utgör en fortsättning på det hjälparbete som startades av ett
nätverk av Rotary-klubbar i Stockholm-Uppsala under namnet ”The Mutomo Projects” år
2001. Detta nätverk ombildades till en ideell förening och har sedan dess startat en
partnerorganisation i Kenya först som en ”self help group”, sedan som en Community Based
Organization (CBO) och sedan 2015 som en registrerad Non-Governmental Organization
(NGO).

Information om verksamheten
Ändamålet ska uppfyllas genom hjälp till självhjälp inom områdena:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Förbättrad vattenförsörjning och vattenkvalitet
Hållbar utveckling genom entreprenörskap för uthålligt nyttjande av naturresurser
Till-, om- och nybyggnation av skolor
Stöd till sårbara individer (utsatta barn och kvinnor)
Familjeplanering
Idrott.

Arbetet bedrivs i form av projekt under ledning av utsedda projektledare och i enlighet med
styrelsebeslut och de idéer och den värdegrund som Rotary International står för.
Marknadsföring och synliggörande av föreningens verksamhet är en viktig förutsättning för
en framgångsrik finansiering av projekten.
Finansieringen sker genom bidrag från Rotary-klubbar och andra organisationer, företag och
enskilda personer samt genom insamlingar och medlemsavgifter.
Föreningen Mutomoprojktet är innehavare av 90-konto och står under tillsyn av Svensk
Insamlingskontroll, som säkerställer att organisationer sköter sina insamlingar på ett
ansvarsfullt sätt och att pengar går till avsedda ändamål utan oskäliga kostnader.

Medlemskap
Medlemskap är öppet för enskilda personer, organisationer och företag som vill verka i
enlighet med föreningens stadgar och ändamål och som betalar fastställd årlig medlemsavgift.
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Under verksamhetsåret har medlemsavgifterna varit följande: enskild (200 kr), familj (350
kr), organisation/företag (1 000 kr). Vid verksamhetsårets utgång hade föreningen 275
medlemmar.
Bland föreningens medlemmar finns följande Rotary-klubbar: Uppsala Carolina RK,
Upplands Väsby RK, Uppsala-Norra RK, Danderyd RK, Uppsala Östra RK, Rotary E-Club,
Uppsala Rotaract, Östhammar RK, Uppsala-Aros RK, Stockholm-Skanstull RK,
UppsalaLinné RK, Haninge RK, Uppsala-Glunten RK, Järfälla-Kvarnen RK, Uppsala RK,
Upplands-Bro RK, Uppsala Södra RK, Machakos RC (Kenya), Marbella-Guadalmina RC
(Spanien).

Organisation
Styrelsen
Under verksamhetsåret har följande personer utgjort föreningens styrelse:
-

Michael Ståhl, ordförande
Sten Kvarfordh, vice ordförande, projektledare
Folke Bengtsson, sekreterare
Björn Falkeblad, kassör
Leif Ekblom, ledamot
Magnus Elfwendahl, ledamot
Göran Netinder, ledamot
Katarina Schoning, ledamot
Göran Ågerup, ledamot

Styrelsen har under verksamhetsåret haft åtta protokollförda sammanträden fördelade enligt
följande: 28 januari, 1 mars, 13 april, 10 maj, 13 juni, 31 augusti, 13 oktober samt 1
december.
Riktlinjer för ersättning till styrelsen
Det har inte utgått någon ekonomisk ersättning till styrelsen.
Sweden-Mutomo Projects International Non- Governmental Organisation (SMPI)
Mutomoprojektet har nu en etablerad motpart i Kenya som är en ”Non-Governmental
Organization”. Utkast till stadgar för SMPI gjordes 2015. Dessa har modifierats under 2016 i
dialog mellan den svenska styrelsen, SMPIs personal och Kenya NGO Coordination Board
(huvudman för alla enskilda organisationer i landet). En slutgiltig version kommer att
fastställas 2017. Följande personer har under året varit anställda vid S-MPI:
-

William M Kisengese, ordförande
David Munyau, vice ordförande
Evans M Wambua, sekreterare och projektkoordinator
Lauryn Mwende, ansvarig för projektområdet hållbar utveckling
Naomi Coletta, kassör
Avia Kyalo, handhar mikrokreditfrågor
Francis Mbuvi, handhar mikrokreditfrågor
James Muema, assisterar, protokollför och justerar vid projektuppföljning,
datorreparatör och programmerare
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-

Robert Ivutu, vaktmästare och ansvarig för SMPI Work Center.

Återrapporteringen från SMPI i Mutomo till styrelsen i Sverige sker genom elektroniska
veckobrev och genom skype-möten. Breven ger beskrivningar av läget inom pågående
projekt. Vid skype-möten diskuteras både akuta åtgärder och långsiktiga frågor varefter beslut
tas om operativa insatser. Styrelseledamöter besöker Mutomo någon eller några gånger per år.
Vid lönesättning till medarbetare i Mutomo tas hänsyn till lönerna för motsvarande
befattningar på arbetsmarknaden i Kenya i stort i syfte att föreningen ska kunna rekrytera och
behålla medarbetare med önskvärd kompetens. Lönesättningen ska stärka medarbetarnas vilja
att bidra till effektivitet i verksamheten och till att SMPI förbättrar sin förmåga att fullgöra sitt
uppdrag.
Lönerna är individuella och differentierade. Som grund för den individuella lönen gäller
arbetets innehåll och ansvar samt medarbetarnas kompetens, erfarenhet och arbetsresultat.
Den enskilde medarbetaren ska kunna påverka sin lön genom sin kompetens och förbättra sitt
arbetsresultat. Vidareutbildning har uppmuntrats och ersättning har utgått till Lauryn
Mwende, Naomy Coletta, Avia Kyalo och Evans Wambua.
Föreningens revisorer
Följande personer valdes av årsmötet som revisorer för verksamhetsåret: Gunnar Folkesson
och Jörgen Bohlin. Som ersättare för Gunnar Folkesson fungerar Kim Persson. Gunnar
Folkesson är auktoriserad revisor och Kim Persson är redovisningskonsult.
Valberedningen
Valberedningen bestod av tre medlemmar valda på årsmötet: Lars Olde (sammankallande),
Inger Bohlin och Christina Nygårdh.

Väsentliga händelser under verksamhetsåret
Januari 2016
Sten Kvarfordh ledde två resor till Mutomo med totalt 13 personer.
Februari 2016
Evans Wambua från SMPI och Mike Mwanzia från Toschcab Tours besökte Uppsala under
10 dagar. På programmet stod föredrag för Rotary-klubbar och företag, möten och besök på
institutioner.
Mars 2016
Föreningens årsmöte ägde rum på Hotell Hörnan med ett föredrag av Dr. Anders Sjögren,
forskare vid Nordiska Afrikainstitutet. Han informerade om kenyansk politik. Därefter hölls
årsmötesförhandlingarna. Närvarande var 37 röstberättigade medlemmar.
Den nya styrelsen höll sitt konstituerande möte omedelbart efter årsmötet.
April 2014
Stan Kvarfordh höll ett föredrag om Mutomo på Guadalmina Rotaryklubb (Spanien).
Möte med samrådsgruppen 12/4 hos Sten Kvarfordh.
Michael Ståhl besökte Mutomo 19-23/4. Han gjorde projektgenomgångar och höll möten med
personalen samt med de lokala myndigheterna i Mutomo.
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Dr. C.P. Wickströms ögonklinik avsändes till Mutomo.
Maj
Samarbete påbörjades med Women for Education.
Juni
En ”impact study” initierades. Enligt uppdragsbeskrivningen ska studien dokumentera alla
projekt som Mutomoprojektet har varit/är involverat i, analysera måluppfyllelse och ge
rekommendationer för framtida inriktning av verksamheten. Studien genomförs av ett lokalt
konsultföretag.
Juli
15/7 arrangerades golftävlingen Mutomo Charity av Öregrunds Golfklubb med 180 deltagare.
Augusti
En preliminär rapport från ”impact study” presenterades och kommenterades av styrelsen.
September
Sten Kvarfordh och Peter Staland besökte Rotarys distriktskonferens i Rinkeby.
Sten Kvarfordh besökte Mutomo 26/9 – 9/10.
Oktober
SMPI höll styrelsemöte i Mutomo. Svensk medverkan genom Sten Kvarfordh samt Björn
Falkeblad genom skype.
Slutrapporten från ”impact study” presenterades (se vidare ”framtida utveckling”).
Ett samrådsmöte med representanter från Rotary-klubbar hölls i Upplands Väsby 25/10.
November
Sten Kvarfordh informerade om Mutomo på Älvsjömässan 16-18/11.
December
SMPI höll styrelsemöte via skype. Från svensk sida deltog Sten Kvarfordh, Göran Netinder,
Peter Staland och Michael Ståhl.
Vidare har representanter för styrelsen hållit föredrag om Mutomo enligt följande: Uppsala
Södra RK 12/2; Skanstulls RK 21/3; Inner Wheel Uppsala 18/4; NCC Stockholm 24/4;
Östhammars RK 2/5; Ekebyhus Uppsala 7/11; Österåker RK 5/12, samt – efter
verksamhetsårets utgång – Carolina RK 2/2 och Glunten RK 14/2.
Skype-möten med representanter för styrelsen och SMPIs personal har ägt rum 24/2; 1/3;
29/3; 14/4; 28/4; 6/5; 20/6; 2/8; 29/8; 20/9; 7/11 och 21/12.
Väsentliga händelser efter verksamhetsårets utgång
Januari 2017
Styrelsemöte hölls 11/1.
Sten Kvarfordh ledde en resa till Mutomo med 11 deltagare 16-19/1.
Februari
4

Michael Ståhl besökte Mutomo 5-6/2. Han höll diskussioner med SMPI om stadgarnas
slutliga utformning och deltog i SMPs styrelsemöte.
Peter Staland besökte Mutomo i samband med SMPIs årsmöte 21 februari.

Främjande av ändamål under verksamhetsåret
Verksamhetsårets projekt
I enlighet med föreningens ändamål har projekten varit fokuserade på vatten, skolor, hållbar
utveckling, familjeplanering, individuellt stöd och idrott.
Nedan ges en översiktlig framställning. Detaljerade uppgifter finns i veckobreven från SMPI
till styrelsen.
Fokusområde: Vatten
Fokusområdets mål är att säkerställa tillgång till rent dricksvatten. Detta ska uppnås genom att
förbättra befintliga dammanläggningar, dra vattenledningar och tillhandahålla vattentankar.
Följande projekt har genomförts:
• Borrhål i Mungaluni (3 kubikmeter/timme)
• Renovering av Kilisa avsaltningsanläggning
• Kithini pipe-line slutförd
• Fem (5) nya vattentankar installerade i skolor
• Reparation av två (2) vattentankar.
Fokusområde: Hållbar utveckling
Mikrokrediter
Genom mikrokreditlån får fattiga individer och hushåll ekonomiska möjligheter att driva
näringsverksamhet i liten skala.
Under 2016 var 220 mikrokreditgrupper verksamma med totalt ca.4 500 medlemmar.
Husdjursförädling
Insatserna fokuserar bland annat på att förbättra hushållningen av getter genom att introducera
tyska alpgetter som ger mer mjölk och kött. Getter, åsnor och höns distribueras genom
mikrokreditgrupperna.
Under 2016 har de mikrokreditgrupper som är involverade i husdjursuppfödning fått
rådgivning.
Hållbart jordbruk
Insatserna har uppmuntrat odlingen av torkresistenta lokala grödor. Dessa är främst kassava,
sötpotatis och mango. Åtgärderna omfattar även odling av aloe-vera växter samt
honungsproduktion. Under 2016 har 40 familjer erhållit 10 000 sticklingar (kassava). Femtio
(50) bikupor har utdelats till tio (10) familjer.
Social hälsa
Insatserna har skapat medvetenhet om familjeplanering på hushållsnivå. Se vidare
fokusområdet ’familjeplanering’.
Miljövård
5

Insatserna syftar till att öka insikten om betydelsen av miljövård. Åtgärderna har uppmuntrat
etableringen av plantskolor och trädplantering, öka användandet av solenergi. Montering av
s.k. Rocket stoves har bidragit till att minska åtgången av brännved. Under 2016 har ett
sophämtningsprojekt genomförts. Ett tjugotal soptunnor har ställts ut i Mutomo stad och
tömts en gång i veckan. Planering för ett trädplanteringsprojekt har påbörjats.
Vid projektets resurscenter i Mutomo finns redskap/maskiner för mikrokreditprojekten att
hyra/låna. Här sker också tillverkning och förädling av aloe vera-produkter samt
honungsframställning. Tegelstenstillverkning ske med vår egen maskin. Stenarna säljs till
byggprojekt, bl.a. skolor.
Under året har en fjärde omgång av solcellslampor levererats via mikrokreditgrupperna.
Denna gång ersattes 350 fotogenlampor.
Fokusområde: Skolor
Insatserna syftar till att stödja ungdomars utbildning.
Under 2016 genomfördes nio (9) större och mindre projekt gällande lektionssalar, skolmöbler,
toaletter, sovsalar, administrationsutrymmen samt pedagogisk utrustning vid följande skolor:
Kiange, Thome, Makogeni, Kilisa, Sallen, S:t Mary’s, Kyatune, Nziiani samt Mutomo
Primary.
Fokusområde: Familjeplanering
Under 2016 koncentrerades åtgärderna till Simisi-området och omfattade sterilisering, 5-års
hormonampuller och 3 månaders injektioner till 147 kvinnor som därmed undvikit oönskad
graviditet.
Fokusområde: Stöd till sårbara individer, främst kvinnor och barn
Enskilda gåvor av husdjur har fördelats till behövande som fått betala en liten del av det
verkliga värdet.
Fokusområde: Barnfond
Under 2015 hade vi 40 fadderbarn med svenska faddrar.
Stöd till skolavgifter och nödvändiga förnödenheter har utbetalats.
Barnfonden ska möjliggöra för ekonomiskt utsatta barn att få skolgång. Behovsprövningen
sker av våra medarbetare i Mutomo.
Övrigt
Idrott: Stöd till floorball (innebandy) verksamheten fortsatte liksom fotboll och löpning för
ungdomar. C:a 450 ungdomar (även flickor) deltar i träning och seriespel.
Informationsverksamhet
Att informera allmänheten om föreningens verksamhet är betydelsefullt för att
insamlingsarbetet ska vara framgångsrikt. Under året har upplysningar om föreningen och
pågående projekt förmedlats till medlemmar och andra i det elektroniska nyhetsbrevet
Mutomo News. Nyhetsbrevet har utkommit med 4 nummer. Därutöver har hemsidan
(www.mutomo.se) kontinuerligt uppdaterats och trycksaker framställts. Informationsinsatser
har riktat sig mot och anpassats till särskilda målgrupper som nuvarande och framtida
enskilda sponsorer samt Rotaryklubbar och deras medlemmar.

6

Under verksamhetsåret har Mutomoprojektet uppmärksammats genom besök och i media,
bl.a. i Dagens Industri, samarbetet med Women for Education samt ett flertal besök av
individer och grupper på SMPIs kontor i Mutomo.

Framtida utveckling
Den föreslagna framtida verksamheten behandlas i ett separat dokument ”Vision 2017”.

Förslag till behandling av årets resultat
Styrelsen föreslår att årets resultat övergår i nästa års budget.
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