NYTT RUMÄNIENÅR!
Måndagen 29 April hade vi vårt årsmöte och kunde summera 2018.
Det första året som vi har, så att säga ”gått för egen maskin” och som
egen förening. Vi kunde summera ett händelserikt år med stor
aktivitet i Butiken Hjälpen och hela 5 transporter ner till Rumänien.
Butiken hade inkomster på ca. 650.000 kr och med olika gåvor,
medlemsavgifter mm så hade vi nästan 1,2 milj i intäkter. Vi har
kostnader i motsvarande storlek för transporter, omkostnader,
fadderfamiljer mm. Den största posten är vårt bidrag till vår
samarbetsorganisation i Nucet, där vi dagsläget ger 45.000 kr i
månaden. Vi antog en budget för 2019 på nästan 1,4 milj för att klara
den verksamhet för 2019 som vi tog beslut om. Under 2018 fick vi en
stor gåva och ett stort arv på totalt 1,5 milj som vi har fonderat och
kan använda till större projekt framöver och som är utöver det
löpande arbetet vi har som tex husrenoveringar och ombyggnationer
nere i Rumänien.
En styrelse valdes som består av 7 ledamöter:
Christer Josefsson ordförande 070/8207984
Jonas Wennerberg vice ordförande 076/8967284
Inger Ekengard sekreterare 070/3260726
Yvonne Johansson kassör 070/5796924
Magnus Nord
072/3170277
Klas-Åke Lennartsson 070/7462207
Arnold Sigonius 070/2552492
Missionsledare Margareta Wennerberg 070/4380582 är adjungerad
till styrelsen och är anställd på 25%. Vi har i styrelsen beslutat
anställa ytterligare en person på 25%, och det är Lina Thoursie. Hon
är biträdande missionsledare med ansvar för butiken Hjälpen. Hon
börjar sin tjänst 15/8 och vi säger ett varmt välkommen till henne.
Du når henne på nr. 0766/169213

Vi kommer under året att ta i bruk ytterligare ett rum i anslutning till
butiken, det sk. Norra rummet. Där ska vi ha mottagning, sortering,
packning och diskning av inkommande gåvor. Välkommen att anmäla
dej som volontär för att hjälpa till. Din insats kommer att bli värdefull.
Du kan nu betala in din medlemsavgift för 2019 och den är även i år:
200 kr för enskild medlem och 2000 kr för företag och organisationer.
Ni betalar in till vårt bankgiro 227 – 4769 och märker med
”Medlemsavgift 2019” och ert namn. Du kan också swisha: 123 10 77
429
Skulle ni, när ni betalar in avgiften, ha möjlighet att ge en gåva till
föreningen så är det mycket välkommet. Märk då med
”Medlemsavgift 2019 + Gåva”. Betala gärna in er medlemsavgift
innan maj månads utgång.
Vi är glada och tacksamma att ni med ert medlemskap i föreningen
vill stödja vårt arbete för våra vänner i Rumänien som saknar hopp
och mycket av detta livets nödtorft.
VÄLKOMMEN ATT FORTSÄTTA VARA MEDLEM I VÅR FÖRENING.
TILLSAMMANS GÖR VI SKILLNAD.
Styrelsen för Rumänienhjälpen i Ölmstad genom ordförande
Christer Josefsson

