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Förvaltningsberättelse

 Styrelsen för Bombali Health Development, 802508-9874, får härmed avge årsredovisning för
 räkenskapsåret 2018.

Verksamheten

Allmänt om verksamheten

 Föreningen med säte i Göteborg registrerades år 2017 och bedriver ideell verksamhet till stöd för
 hållbar hälsovård i Bombali, Sierra Leone.

Väsentliga händelser under räkenskapsåret

 Bakgrund
 Doktor Lars Seligman hade under tre perioder åren 2016 och 2017 arbetat som läkare på Kamakwie
 Wesleyan Hospital (KWH) i Bombalidistriktet i Sierra Leone. Han hade även arbetat uppsökande i
 distriktets byar tillsammans med lokal personal, i sjukdomsförebyggande syfte.  KWH ligger i en fattig
 del av Sierra Leone. I hela Sierra Leone fanns knappt 150 läkare. 
 Hösten 2016 bildades en Facebookgrupp där Lars Seligman rapporterade om sitt arbete. Rent
 spontant kom det in ganska mycket pengar efter dessa rapporter, som var personligt hållna och på ett
 väldigt konkret sätt visade vilka behov som finns av sjukvårdsinsatser i distriktet. Föreningen Bombali
 Health Development bildades med syfte att samla in pengar på ett mer organiserat och kontrollerbart
 sätt, och med de tydliga målen att stödja KWH ekonomiskt, materiellt, med personella resurser och
 utbildningsinsatser. Även hälso- och sjukvården i distriktet skulle stödjas. Ytterligare ett uttalat mål var
 att sprida kunskaper om Sierra Leone i allmänhet och sjuk- och hälsovård i Bombalidistriktet i
 synnerhet, i Sverige.

 Styrelse
 Vid årsmötet 22 mars 2018 valdes följande styrelse
 Anders Göransson, ordförande
 Marianne Sörling, vice ordförande
 Dina Cedervret, kassör
 Inga Lavén, sekreterare
 Anna-Lena Holberg, ledamot
 Kristina Edeland, ledamot
 Lars Seligman, ledamot
 Maja Kipatsi-Danell, ledamot
  
 Revisor
 Till revisor valdes Lotta Kamperin.
 Till auktoriserad revisor valdes dessutom Joakim Svensson vid det extra årsmötet den 10 december
 2018.

 Valberedning
 Till valberedning valdes Jerry Larsson och Lars Ekström.
 Under året har fyra protokollförda ordinarie styrelsemöten och ett extra styrelsemöte hållits.

 Medlemmar
 Vid utgången av året hade föreningen ca 115 betalande medlemmar.

 Föreningens verksamhet i Sverige
 Verksamheten i Sverige har inriktats på att sprida information om arbetet på Kamakwie Wesleyan
 Hospital, framför allt det på barnavdelningen, och arbetet i byarna i det omgivande distriktet, enligt
 målen ovan, och att samla in medel för att kunna bedriva detta arbete. 

 Facebookgruppen , som startades innan föreningen bildades har varit mycket viktig i detta arbete.
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 Den har kompletterats med en Facebooksida. Lars Seligman, och de andra som arbetat på sjukhuset,
 har målande och medryckande beskrivit arbetet, utifrån enskilda fall och mer allmänna beskrivningar. 

 Hemsidan  började planeras redan vid föreningens bildande, men blev riktigt bra och informativ först
 efter att FAB Agency utvecklat den. På hemsidan kan man, förutom att få information om föreningen
 och arbetet, också anmäla sig som medlem, beställa almanackor och köpa gåvobevis av olika slag,
 samt följa arbetet i Kamakwie via en blogg.

 Föreläsningar . Lars Seligman har föreläst och visat bildspel för olika grupper av skolbarn,
 sjukvårdspersonal och vanliga intresserade människor vid ett flertal tillfällen. 

 Almanacksförsäljning.  Även under 2018 har föreningen framställt en almanacka, denna gång med
 temat kvinnor i arbete.  Sammanlagt har ca 550 almanackor sålts.  Reklam i facebookgruppen, på
 föreläsningarna och i våra olika privata nätverk har gjort detta möjligt. 
 De olika aktiviteterna har alla bidragit till insamlingen av pengar till verksamheten i Sierra Leone. Alla
 insamlade medel går direkt till verksamheten. Administrativa kostnader betalas till fullo av Lars
 Seligman och Inga Lavén. De som arbetat på sjukhuset har betalt resan med egna medel, men fått
 uppehälle och husrum av BHD. Övriga besökare har betalt allt själva. 
 I styrelsen har arbetet att få tillgång till mer långsiktig extern finansiering inneburit kontakter med de
 stora biståndsorganisationerna, vilket inte hittills gett resultat. 

 90-konto . Under hösten 2018 beslutade föreningens styrelse att BHD skulle ansöka om 90-konto hos
 Svensk Insamlingskontroll. Ansökan påbörjades i december. Då en auktoriserad revisor behövs, för att
 beviljas 90-konto, beslutades på extra medlemsmöte den 10 december 2018 att välja Joakim
 Svensson till auktoriserad revisor. (Tilläggsupplysning: 90-konto beviljades i februari 2019).

 Föreningens verksamhet i Sierra Leone
 Föreningen och sjukhuset, genom Weslayan Churchs chef i Sierra Leone, the National
 Superintendent, har tecknat ett avtal som innebär att föreningen står för kostnaderna för personal,
 medicin, mat och övriga kostnader på barnavdelningen. Efter att rapporter om kostnader och kvitton
 inkommit överförs pengar månadsvis till sjukhuset. Förbättrade rutiner för beställningar, interna och
 externa, samt uppföljning av dessa, har medfört gradvis minskande månadskostnader under året. I
 slutet av året tillkom dock kostnader för bonus till personalen på avdelningen

 Målgrupp - barnavdelningen . Verksamhetens målgrupp är, sedan avtalet ovan tecknades, barn upp
 till 12 år på barnavdelningen och i den polikliniska vården.

 Arbetsinsatser, svenska . Under 2018 har Lars Seligman arbetat fyra perioder på mellan två och sex
 veckor på sjukhuset och. Två läkare har arbetat två veckor var tillsammans med Lars.  

 Vårdplatser . På avdelningen finns ca 22 vårdplatser. 
 Antalet intagningar har varierat mellan 100 -150 barn per månad. I öppenvården har vi behandlat
 mellan 500 - 600 patienter per månad. Antalet patienter under året varierar påtagligt mycket beroende
 på ett flertal faktorer: de olika sjukdomarna varierar mycket mellan torrperiod och regnperiod och det
 kan vara mycket svårt att ta sig till sjukhuset under regnperioder. Vårdtiderna är korta, i genomsnitt två
 dagar, men enstaka patienter har långa vårdtider.

 Diagnoser . De vanligaste diagnoserna är malaria, svår blodbrist (ofta orsakad av malaria),
 lunginflammation, svåra hudinfektioner, brännskador, diarrésjukdomar och hjärnhinneinflammation.
 Dessutom förekommer ibland sjukdomar och skador som ormbett, mjältbrand, frätskador i svalget av
 lut samt stelkramp.

 Barnadödligheten . Mellan två och fyra barn avlider varje månad. De vanligaste dödsorsakerna är
 lunginflammation och malaria. Historiska uppgifter om dödligheten varierar mycket, men har  legat
 mellan ett till tre barn per dag  trots att antalet intagna barn då var mycket lägre. Dödligheten har alltså
 minskat drastiskt sedan BHD börjat stötta sjukhuset och då föräldrarna fått information om detta, se
 nedan. När det gäller barn som vårdas i öppenvården har dödligheten påverkats än mer i positiv
 riktning. Tyvärr har vi dock inga konkreta uppgifter utan får lita på bedömningar lokalt. Den absoluta
 lejonparten av barn som avlider gör det inom sex timmar efter ankomsten till sjukhuset. Informationen i
 Kamakwie och i byarna om vikten att söka tidig vård och att vården är helt gratis har medfört att
 många föräldrar söker tidigare i sjukdomsförloppet. Detta är en viktig orsak till den drastiskt minskade
 dödligheten. Andra orsaker är att viktiga mediciner alltid finns tillgängliga på sjukhuset, bättre rutiner
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 och bättre struktur på avdelningen samt personalutbildning.

 Personal . På barnavdelningen arbetar fem sjuksköterskor (med två års utbildning), fem
 sjukvårds\-biträden, en städare och kokerska. På öppenvården arbetar en sjuksköterska (med fyra års
 utbildning) samt två sjukvårdsbiträden varav det ena även sköter barnavdelningens medicinförråd. 

 Utrustning . BHD har bidragit till att avdelningen fått nya sängar och andra inventarier, diverse
 medicinteknisk utrustning samt en stor mängd mediciner. Alla som reser till Kamakwie begränsar sitt
 personliga bagage till det allra nödvändigaste. Man får ta med sig 2 x 23 kg incheckat bagage. Stora
 mängder mediciner och medicinsk utrustning har på detta sätt kommit sjukhuset till godo.

 Bybesöken . Lars Seligman har, tillsammans med tolk/samordnare, besökt ca 135 byar, vilket betyder
 att de flesta lättillgängliga byar har besökts. Besöken startade då det visade sig att många föräldrar på
 grund av dåliga kunskaper sökte alldeles för sent med sina sjuka barn, barn som kunde ha räddats om
 de kommit in tidigare. Många föräldrar litar på herbalister. Barnen har därför behandlats med örter
 både utvärtes och invärtes. Detta är ett mycket stort hälsoproblem, dels då barnen kommit för sent till
 adekvat vård, och dels då örterna är giftiga. Många barn hade allvarlig påverkan på levern av örterna.
 Även ljumskbråck, som är mycket vanligt i Sierra Leone, behandlas enligt tradition med örter.
 De flesta byinvånarna är mycket fattiga, sällan läs- och skrivkunniga och inte vana att lyssna på
 traditionellt framförd information. Så Lars Seligman, eller doktor Lars som han kallas på plats, framför
 en liten buskisföreställning, där budskapet är: utbildning av viktigt (varför är landet jag kommer ifrån så
 rikt och varför är Sierra Leone så fattigt?), kom till sjukhuset om ditt barn visar allvarliga symtom
 (åskådliggör dessa symtom mycket tydligt och roligt), operation är nödvändig vid ljumskbråck, att lägga
 på örter hjälper inte mm. Alla som lyssnar till informationen registreras och får efteråt varsitt paket med
 kex och en påse vatten. Detta är mycket uppskattat och säger också en del om hur fattiga de flesta
 människorna ute på landet är.
 På barnavdelningen har man sett att inflödet av patienter ökat efter informationen i byarna. Man har
 också uppmanat föräldrarna, när de återvänt till byarna med sina botade barn, att berätta vilken bra
 hjälp man fått, och hur viktigt det är att komma i tid med sina sjuka barn.

 Ekonomi
 För årets resultat hänvisas till balansräkning i separat dokument. Verksamheten har kunnat
 genomföras enligt det avtal som föreningen tecknade med National Superintendent enligt ovan.
 Almanacksförsäljning och gåvor har möjliggjort detta. Månadsgivarna, som är så viktiga för vår
 ekonomi, har ökat kontinuerligt under året och är nu knappt 50 stycken. Administrationen på sjukhuset
 är inte välutvecklad och det har bland annat därför varit betydelsefullt att regelbundet besöka
 sjukhuset.

 Slutord
 Utvecklingen under de knappt två år som föreningen existerat har varit mycket glädjande.
 Vårdresultaten på barnavdelningen är positiva och barnadödligheten har minskat drastiskt. Bybesöken
 har blivit många, och har tack vare doktor Lars funnit en alldeles egen form, humoristisk och
 uppenbarligen effektiv vad gäller att sprida kunskap. En utmaning i verksamheten är - som nämns
 ovan - är att hålla koll på rutiner och administration för vården på barnavdelningen.
 På hemmaplan gläds vi åt att mycket i föreningen funnit sin form, ibland efter en lite trevande
 inledning. Facebooksidan, med nu drygt 1350 medlemmar, har fått en egen karaktär tack vare de
 levande skildringarna från verksamheten på plats. Även en Facebooksida har skapats under året.
 Hemsidan har blivit mycket proffsig. Vi har lyckats få ett gott inflöde av gåvor och inkomster som dock
 varierar det över tid. Styrelsen är medveten om att frågan om långsiktig finansiering är angelägen.
 Föreningens almanacka vågar vi kalla en succé. Den har gett ett bra bidrag i pengar, och har gett
 uppmärksamhet år vår verksamhet. Och slutligen: Föreningen har påbörjat en ansökan om 90-konto.
 (Detta har beviljats i februari 2019).
 Styrelsen menar att arbetssättet här hemma nu är väl etablerat, och att grunden är lagd för att
 verksamheten på plats ska kunna vidmakthållas och utvecklas. Vi ser med tillförsikt fram mot
 föreningens tredje verksamhetsår.
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Flerårsöversikt Belopp i kr
 2018 2017/2017

Resultat efter finansiella poster 7 623 211 733
Soliditet, % 100 84

Förändringar i eget kapital
 Eget Reserv- Fritt eget
 kapital fond kapital

Vid årets början - - 211 733

Disposition enl årsstämmobeslut

Årets resultat 7 623

Vid årets slut - - 219 356

Resultatdisposition
 Belopp i kr

Styrelsen föreslår att fritt eget kapital, kronor 219 355,55, disponeras enligt följande:

Balanseras i ny räkning 219 356

Summa 219 356

 Vad beträffar resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar med
 ev tillhörande noter.
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Resultaträkning
Belopp i kr Not 2018-01-01- 2017-04-23-

2018-12-31 2017-12-31

Gåvor och bidrag m.m.
Gåvor och bidrag mm 704 517 358 890

Summa gåvor och bidrag m.m. 704 517 358 890

Föreningskostnader
Föreningens kostnader och lämnade bidrag -604 896 -143 905
Övriga externa kostnader -91 998 -3 252

Summa föreningskostnader -696 894 -147 157

Föreningens resultat 7 623 211 733

Finansiella poster

Resultat efter finansiella poster 7 623 211 733

Bokslutsdispositioner

Resultat 7 623 211 733

Årets resultat 7 623 211 733
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och bank
Kassa och bank 219 356 251 733

Summa kassa och bank 219 356 251 733

Summa omsättningstillgångar 219 356 251 733

SUMMA TILLGÅNGAR 219 356 251 733
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Balansräkning
Belopp i kr Not 2018-12-31 2017-12-31

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserat resultat 211 733 -
Årets resultat 7 623 211 733

Summa fritt eget kapital 219 356 211 733

Summa eget kapital 219 356 211 733

Kortfristiga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter - 40 000

Summa kortfristiga skulder - 40 000

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 219 356 251 733
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Noter

 Belopp i kr om inget annat anges.

Not 1  Redovisningsprinciper

 Årsredovisningen har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens
 allmänna råd BFNAR 2016:10 Årsredovisning i mindre företag.
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Underskrifter

 Göteborg den 21/3 2019

  

Anders Göransson Marianne  Sörling
Styrelseordförande Vice ordförande

Dina Cedervret Inga Lavén
Kassör Sekreterare

Kristina Edeland Lars Seligman
Ledamot Ledamot

Anna-Lena Holberg Maja Kipatsi-Danell
Ledamot Ledamot

Min revisionsberättelse har lämnats den 13 mars 2019

Lotta Kamperin
Revisor



Revisionsberättelse

 Till föreningsstämman i Bombali Health Development, org nr 802508-9874 

 Rapport om årsredovisningen

 Uttalanden
 Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Bombali Health Development för år 2018-01-01 -
 2018-12-31.  

 Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en
 i alla väsentliga avseenden rättvisande bild av föreningens finansiella ställning per 2018-12-31. 

 Jag tillstyrker därför att föreningsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

 Styrelsens ansvar
 Det är styrelsen som har ansvaret för att årsredovisningen upprättas och att den ger en rättvisande bild
 enligt årsredovisningslagen. Styrelsen ansvarar även för den interna kontroll som de bedömer är
 nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller några väsentliga felaktigheter, vare
 sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.

 Vid upprättandet av årsredovisningen ansvarar styrelsen för bedömningen av föreningens förmåga att
 fortsätta den ideella verksamheten. De upplyser, när så är tillämpligt, om förhållanden som kan
 påverka förmågan att fortsätta verksamheten och att använda antagandet om fortsatt drift. Antagandet
 om fortsatt drift tillämpas dock inte om beslut har fattats om att avveckla verksamheten i föreningen.

 Revisorns ansvar
 Mina mål är att uppnå en rimlig grad av säkerhet om huruvida årsredovisningen som helhet inte
 innehåller några väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel, och att
 lämna en revisionsberättelse som innehåller mina uttalanden. 

 Grund för uttalanden
 Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. Mitt ansvar enligt denna beskrivs närmare i
 avsnittet Revisorns ansvar. Jag är oberoende i förhållande till Bombali Health Development enligt god
 revisorssed i Sverige och har i övrigt fullgjort mitt yrkesetiska ansvar enligt dessa krav.

 Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
 uttalanden.

 Styrelsens ansvar
 Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande föreningens vinst eller
 förlust. 

 Styrelsen ansvarar för föreningens organisation och förvaltningen av föreningens angelägenheter.
 Detta innefattar bland annat att fortlöpande bedöma föreningens ekonomiska situation och att tillse att
 föreningens organisation är utformad så att bokföringen, medelsförvaltningen och föreningens
 ekonomiska angelägenheter i övrigt kontrolleras på ett betryggande sätt. Ordförande ska sköta den
 löpande förvaltningen enligt styrelsens riktlinjer och anvisningar och bland annat vidta de åtgärder som
 är nödvändiga för att föreningens bokföring ska fullgöras i överensstämmelse med lag och för att
 medelsförvaltningen ska skötas på ett betryggande sätt.

 Revisorns ansvar
 Mitt mål beträffande revisionen av förvaltningen, och därmed mitt uttalande om ansvarsfrihet, är att
 inhämta revisionsbevis för att med en rimlig grad av säkerhet kunna bedöma om någon
 styrelseledamot i något väsentligt avseende:

 * företagit någon åtgärd eller gjort sig skyldig till någon försummelse som kan föranleda
 ersättningsskyldighet mot föreningen

 * på något annat sätt handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen.

 Mitt mål beträffande revisionen av förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust, och



 därmed mitt uttalande om detta, är att med rimlig grad av säkerhet bedöma om förslaget är förenligt
 med aktiebolagslagen.

 Rimlig säkerhet är en hög grad av säkerhet, men ingen garanti för att en revision som utförs enligt god
 revisionssed i Sverige alltid kommer att upptäcka åtgärder eller försummelser som kan föranleda
 ersättningsskyldighet mot föreningen, eller att ett förslag till dispositioner av föreningens vinst eller
 förlust inte är förenligt med aktiebolagslagen.

 Som en del av en revision enligt god revisionssed i Sverige använder jag professionellt omdöme och
 har en professionellt skeptisk inställning under hela revisionen. Granskningen av förvaltningen och
 förslaget till dispositioner av föreningens vinst eller förlust grundar sig främst på revisionen av
 räkenskaperna. Vilka tillkommande granskningsåtgärder som utförs baseras på min professionella
 bedömning med utgångspunkt i risk och väsentlighet. Det innebär att jag fokuserar granskningen på
 sådana åtgärder, områden och förhållanden som är väsentliga för verksamheten och där avsteg och
 överträdelser skulle ha särskild betydelse för föreningens situation. Jag går igenom och prövar ev
 fattade beslut, beslutsunderlag, vidtagna åtgärder och andra förhållanden som är relevanta för mitt
 uttalande om ansvarsfrihet. Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner
 beträffande föreningens vinst eller förlust har jag granskat [styrelsens motiverade yttrande samt ett
 urval av underlagen för detta för att kunna bedöma]  om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.

 Göteborg den    /      2018

 Lotta Kamperin
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