Finspång 5 april, 2022

Verksamhetsberättelse för föreningen Friends of Vellore i Sverige 2021
Föreningen Friends of Vellore är en stöd- och vänskapsförening för CMC-sjukhuset i Vellore, Sydindien.
Föreningen har sedan 1981 samlat in pengar till utvecklingsprojekt som CMC-sjukhuset bedriver på
landsbygden utanför Vellore.
Styrelsen har under 2021 bestått av Sten Walther, ordförande, Eta Forshamn, sekreterare, Stefan
Elmquist, Siri Carpelan, Annika Holgersson, Sven Andréasson, Gustaf Walther, Anna Helmersson och
Anna Walfridsson. Styrelsen har haft 10 digitala protokollförda sammanträden under 2021.
Revisorer har varit Olov Lindquist samt Jonas Wiklund.
Föreningen har under året fått ca 315 tkr i bidrag och donationer från drygt 70 privatpersoner,
församlingar och organisationer. Antalet betalande medlemmar är svårt att säkert fastställa eftersom
betalande privatpersoner endast sporadiskt uppger om betalningen avser medlemsavgift, under 2021
noterades detta vid 11 betalningar.
Föreningen har allt sedan starten framför allt stött olika utvecklingsprojekt inom de samhällsmedicinska
verksamheterna. Under 2021 har Department of Community Health and Development (CHAD) fått stöd
för socialt utvecklingsarbete i Jawadhi hills, ett isolerat och eftersatt bergsområde med en
stambefolkning 4 mil sydväst om Vellore. Rural Unit for Health and Social Affairs (RUHSA) har fått
stöd för två äldrecentra i byarna Panamadangi och Kavanur. Dessa äldrecentra erbjuder dagverksamhet
för fattiga äldre som inte har något stöd från annat håll. Förutom detta gjordes under 2021 en särskild
insamling till stöd för pandemivården på CMC.
Under 2021 har drygt 270 tkr överförts till verksamheterna i Vellore. Styrelsen vill framföra ett STORT
TACK till alla som bidragit till denna insats!
Styrelsen har under året gjort sex medlemsutskick med information om verksamheten i Vellore, bl.a.
med fokus på de projekt som föreningen stöder. Design och produktion av en informationsbroschyr med
’flyer’ har blivit färdigt och kan nu användas i insamlingsarbetet. I samband med årsmötet rapporterade
Dr. Anu Rose om hur arbetet i Jawadhi Hills fortskridit under året. På ett medlemsmöte i november,
som avslutades med gemensam indisk måltid, redogjorde Dr. Shanti Minz om hur arbetet på RUHSA
påverkats av pandemin.
Ingen styrelseledamot har under året besökt CMC Vellore. Två digitala ’Roundtables’ med utbyte av
information och erfarenheter har hållits med Friends of Vellore föreningar i Amerika, Europa och
Australien samt CMC. Vi har deltagit i fyra digitala möten inom CMC’s Mission Hospitals Network där
bl.a pandeminvården och samarbetet med det lokala styret i Tamil Nadu har diskuterats.
Föreningens har en hemsida www.friendsofvellore.se samt ett facebook konto som uppdateras
fortlöpande med rapporter om de olika projekt vi är engagerade i.
För styrelsen
Sten Walther, ordförande

