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Barnen i Sonada, Indien, får numera frukt och grönsaker i skolan för att förebygga 
näringsbristsjukdomar, något som tidigare var vanligt i området. 
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Ordföranden har ordet 

 
När vi summerar 2015 lämnar vi bakom oss ett år av oroligheter i många delar av världen; krig, 
klimatförändringar och människor på flykt. Oftast är det barnen som drabbas hårdast. 
Handelsbankens FadderbarnsFond verksamhet riktar in sig på att stödja utsatta barn och förbättra 
deras framtidsutsikter. Att växa upp i trygghet, äta sig mätt och gå i skola borde vara varje barns 
rättighet tycker vi. 
 
Vi tror att utbildning är en viktig del i den målsättningen och därför stödjer vi långsiktiga projekt för 
att öka andelen barn som går i skolan. För att klara skolgången ger vi även i många skolor bidrag till 
mat, läromedel, skolkläder och skolhälsovård.  
 
Genom utbildning öppnas dörren till en bättre framtid och barnens resultat i skolorna vi stöttar visar 
vilken skillnad vi tillsammans kan åstadkomma. I en orolig tid blir vårt långsiktiga stöd ännu viktigare 
för barnen. Fonden har sedan starten 1968 hjälpt barn och det kommer vi att fortsätta med.  
 
Stort tack för att du är med! 
 
 
 
 
 
Caroline Hesser 
Ordförande Handelsbankens FadderbarnsFond 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

            
                                           ”Tillsammans gör vi skillnad” 
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ÅRSREDOVISNING 
 
Styrelsen för Handelsbankens FadderbarnsFond får härmed avge årsredovisning för räkenskapsåret 
2015. 
 
 
Styrelsen har under året bestått av: 
 
Caroline Hesser   Ordförande 
Annika Jangel  Vice ordförande 
Eva Ångström  Kassör 
Håkan Sjögren  Sekreterare 
Anna Karlsson 
Gunda Ahlström 
Johan Mångsén  
Johanna Lagerbäck 
Judith Baird-Johansson  
Marie Strålfors  
Mikael Neuman 
 
   
  

Förvaltningsberättelse  
 
Handelsbankens FadderbarnsFond, HFF, är en ideell förening, vars ändamål är att främja behövande 
barn och ungdomars fostran och utbildning utom och inom Sverige. Under året har ändamålet 
främjats genom utförda utbetalningar på totalt 1 102 333 kr.  
 
Årsmötet hölls den 21 april. Fem protokollförda styrelsemöten hölls under år 2015 samt en 
verksamhetsplaneringsdag i oktober. Därutöver har vi haft möten i våra olika arbetsgrupper.  
 
Allt arbete i fonden sker ideellt på fritiden. Handelsbanken bidrar varje år med ett bidrag som täcker 
administrativa kostnader (till exempel porto- och utskriftskostnader). 
 
  

Fondens ekonomi 
 
De totala inbetalningarna/bidragen uppgick till 1 072 177 kr. Vid årets slut hade vi ca 420 
medlemmar som stödjer Fonden med regelbundna månadsöverföringar. 
 
Försäljningen av våra gratulations- och kondoleanskort inbringade 28 394 kr. 
 
Försäljningen från bokborden på Gärdet, Blasieholmstorg 11 och Torsgatan 12 gav 12 707 kr. 
 
Räntor och avgifter till bank uppgick till -1062 kr.  
 
Årets julkortsförsäljning sjönk något jämfört med tidigare år. Då tryckkostnaden var något dyrare än 
tidigare år beslutade vi att höja priset på kortet med två kronor. På grund av att tryckeriet Vitt 
Grafiska som är vår leverantör av julkort är under rekonstruktion har vi ännu inte fått alla intäkter 
från julkortsförsäljningen för 2015. 
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Även för 2015 har vi tagit fram en banner till bankkontorens webbplatser för att önska besökare god 
jul och gott nytt år. 
 
Under året har vi mottagit ett par större gåvor från privatpersoner och från insamlingar i samband 
med exempelvis födelsedagar och pension. Sedan 2014 kan vi ta emot gåvor via Swish och det har 
underlättat vid insamlingar till förmån för fonden och vid betalning vid bokbord och 
julkortsförsäljning.  
 

Viktiga händelser under året  
 
I början av året nåddes styrelsen av beskedet att fondens grundare Ingrid Eklund Holmer somnat in 
efter ett långt och innehållsrikt liv. Vi uppmärksammade hennes insatser i årets första nyhetsbrev. 
 
Styrelsen har fortsatt arbeta med en långtidsplan för att på sikt få upp antalet 
medlemmar/bidragsgivare, göra fonden mera känd och naturligtvis få in mera pengar. Vi har också 
fört en dialog med Handelsbanken i Storbritannien för att se om vi kan etablera en 
insamlingsverksamhet där. 
 
Under sommaren, i samband med en privat resa, besökte styrelseledamoten Eva Ångström två skolor 
för barn från ursprungsbefolkning i Nordamerika som fonden stödjer.   

Under året har vi samtalat med Handelsbanken Fritid för att hitta samverkansområden och 
undersökt möjligheten till att anordna gemensamma arrangemang. 
 
Flera av de föreningar och organisationer som fonden stödjer har även i år haft ett tufft år och 
missgynnats av valutaförändringar, vilket gjort att flera uppgett att de är i behov av extra stöd.  
 
 

Marknadsföringsaktiviteter 

Under 2015 har vi fortsatt arbetet med olika marknadsföringsaktiviteter för att öka kännedomen och 
intresset för vår verksamhet.  Ett urval av genomförda aktiviteter: 

 Nyhetsbrevet fortsätter att skickas ut till våra medlemmar samt till bankkontoren tre-fyra gånger 
per år. Formatet har varit väldigt uppskattat och nyhetsbreven har också kunnat delas ut vid olika 
marknadsföringsaktivteter. 

 Fondens webbplats uppdateras löpande med information. Här finns även en introduktion till vår 
verksamhet på engelska. 

  I januari deltog ett par av styrelsens ledamöter på kursgården Södergarns julgransplundring för 
anställda med familjer för att marknadsföra fonden.  

 Under sommaren genomförde vi en stöf-kampanj för att synas och få fler medlemmar. Vi lottade 
ut två priser bland de som anmälde sig som nya medlemmar. 

 Vi har förekommit med flera artiklar i personaltidningen Remissan samt på bankens Intranät -
Sverigenyheter.  
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Föreningar och organisationer som fått stöd under 2015 
 
 

 
 

Ankarstiftelsen 
 

Sedan 2014 stödjer vi fem barn på barnhemmet La Aljaba i 
södra Colombia via Ankarstiftelsen. Vårt stöd går till bland annat 
till mat, hygienartiklar och skolmaterial för barnen. 

 
 

Child Friend (hette tidigare Baan Chivit Mai) 
 

Genom Child Friend hjälper vi barn på två skolhem i norra 
Thailand. Många av barnen är föräldralösa och/eller har 
räddats undan prostitution och knarkhandel.  
 

 
 

CHILD 
 

Genom föreningen CHILD stödjer vi fattiga barn i Indien med 
regelbunden skolgång. Vi stödjer också barn på ett barnhem.  

 
 

Conforti  
 

I Sierra Leone stödjer vi skolan Conforti sedan 2014. Bland 
annat går fondens stöd till yrkesutbildning av flickor i åldern 
15-20 år. 

 
 

Frälsningsarmén 
 

På Sri Lanka ligger flickhemmet Dehiwela som vi stödjer via 
Frälsningsarmén. Bidraget används för att täcka flickornas 
omvårdnad, vilket innebär såväl mat, hälsovård och utbildning 
som fickpengar, fritidsaktiviteter och utflykter. 

 
 

Föreningen Kisumu 
 

Sedan 2007 stödjer vi skolan St Christine School i Kenya. Här 
går cirka 350 elever mellan fem och fjorton år. De är alla 
föräldralösa eller kommer från fattiga familjer. 

 

Happy Child 
 

Genom stiftelsen Happy Child har vi under 2015 stöttat barn 
på ett barnhem i Thailand. 



Sida 6 av 10 
 

 

 
 

Individuell Människohjälp, IM 
 

Vi stödjer flera av IMs projekt däribland ett skolprogram i 
Zimbabwe, ett av världens fattigaste länder. Skolprogrammet 
gör det möjligt för nästan 1500 barn att gå i skolan. 

 
 

Projeto Uerê 
 

Sedan många år tillbaka stödjer vi specialskolan Projeto UERÊ i 
Brasilien. Skolan fungerar som ett komplement till den vanliga 
skolan för barn och ungdomar som lever i en av Rio de 
Janeiros favelor (slumområden). 

 
 

Our Lady of Lourdes 
 

Vi stöttar skolan Our Lady of Lourdes Elementary School (OLL) 
som är belägen inom Pine Ridge Reservatet i South Dakota, 
Nordamerika. I skolan går barn från ursprungsbefolkningen, en 
grupp där många är utsatta i samhället. 

 
 

Shenpen Tibet Aid 
 

Föreningen bedriver verksamhet i Indien och Nepal. Under 
året drabbades området av två stora jordbävningar och vi har 
bland annat bidragit med stöd för att kunna säkra barnens 
skolbyggnad. 

 
 

SOS Barnbyar i Sverige 
 

Genom SOS-Barnbyar stödjer vi barn, som är föräldralösa eller 
övergivna, som bor i barnbyar runt om i världen.  Barnen får 
stanna i byn tills de har fått en utbildning och kan stå på egna 
ben.  

 
 

St Labre 
 

I sydöstra Montana stödjer vi skolan St Labre som utbildar 
barn från två indianstammar. Fattigdomen bland grupperna i 
området är utbredd och syftet med utbildningen är att uppnå 
självförsörjning. 

 
 

Stiftelsen Brödet 
 

Vi stödjer flera av stiftelsens Brödets projekt. Bland annat går 
våra bidrag till romska skolbarn i Rumänien, skolmat för barn i 
Tanzania, sommarläger för barn i Vitryssland och till en 
blindskola i Indien. 
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Stiftelsen Livslust 
 

Sedan 1990-talet stödjer vi stiftelsen Livslust som under året 
bytt inriktning på sin verksamhet: från att ha bedrivit 
yrkesskola och elevhem utanför Riga till att nu stödja utsatta 
lettiska ungdomar med skolstipendier.  

 

Svenska Afghanistankommittén  
 

Sedan 2011 stödjer vi biståndsorganisationen Svenska 
Afghanistankommitténs (SAK) projekt för att öka 
läskunnigheten bland nomadbarn i Afghanistan. 
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Stockholm 2016-04-01 
 
 
Handelsbanken FadderbarnsFonds styrelse 2015 
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Revisionsberättelse 
 
 

 


