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Ordförande har ordet 

I Guds, den Nåderikes, den Barmhärtiges namn 

Enligt UNICEF´s siffror får fler i världen det bättre. 

Idag lever runt 736 miljoner människor i extrem 

fattigdom, vilket kan jämföras med 1,9 miljarder år 

1981. Samtidigt växer klyftorna inom länderna och av 

de som lever i extrem fattigdom är ungefär 385 miljoner 

barn, alltså högre andel än vuxna.  

    Problematikens art har blivit än mer komplext och 

stora utmaningar kvarstår. Bara under senaste åren har 

vi sett vilka enorma effekter klimatförändringarna får. 

Delar av världens handskas med extrem torka medan 

andra delar har stora problem med översvämningar. 

Enligt FN beräknas år 2050 fem miljarder människor 

leva i områden där det råder vattenbrist. Försvårandet 

av människors tillgång till rent vatten, förstör 

småbönders jordbruk och tvingar kvinnor och barn att 

varje dag gå allt längre i sökandet efter vatten, inte 

minst på Afrikas horn har vi sett att 

klimatförändringarna tvingat människor att lämna sina 

hem och tagit ifrån dem på deras livsuppehällen.  

    En annan faktor är återkommande naturkatastrofer. I 

synnerhet Sydostasien har drabbats hårt utav 

jordbävningar och tyfoner som har påverkat 

hundratusentals människor. 

    En tredje faktor är våld och instabilitet. Det begränsar 

människors rättigheter och friheter, vilket föranleder till 

att människor migrerar till andra länder i hopp om en 

bättre framtid. I Jemen har vi en konflikt som har pågått i 

fem år; vilket FN har klassat som den största humanitära 

kris i modern tid. Sedan har vi konflikterna i Irak och 

Syrien som inte lär ta slut inom snar tid. 

 

    I alla dessa kriser och svårigheter försöker Hasene 

Sverige finnas tillgängliga. Det är tämligen lätt att måla 

rådande utvecklingen i mörka färger. Men vi är 

optimister. Med er hjälp och donationer delar vi ut 

matpaket, bygger och restaurerar vattenkällor samt skapar 

trygga platser för barn och vuxna Hasene Sverige 

fungerar som en länk mellan människor. Det är tack vore 

privata donationer och medel från företag samt andra 

organisationer som vi kan göra en verklig skillnad i 

människors liv runt om i världen. Vår vision är: ”en värld 

utan fattigdom, där alla kan äta sig mätta och ha rent 

dricksvatten”. 

 

 

 

 

 

    Det som gör Hasene Sverige unikt är att vi 

själva är involverade i alla delar utav hjälpen vi 

utför. Vi planerar och genomför kampanjerna samt 

ser till att själva hjälparbetet når fram. Vi skickar 

våra egna volontärer till de länder där arbetet 

bedrivs och ser till att allt går rätt till. Under året 

har vi skickat volontärer i nio uppdrag till Asien 

och Afrika. Arbetet dokumenteras och 

avrapporteras till styrelsen. Vi ser tydligt i våra 

donationer, där över 90 procent kommer från 

privatpersoner, hur tillförlitliga vi är i och med vårt 

unika koncept. Ett STORT TACK till alla 

bidragsgivare. Utan era bidrag, skulle vi inte kunna 

hjälpa människor i nöd runtom i världen.     

    Utan volontärer och alla andra som ställt upp 

ideellt, skulle verksamheten inte heller kunna 

bedrivas. Totalt har alla lagt ner mer än 1 200 

timmar, vilket visar på styrkan och kraften i 

verksamheten. Ett stort TACK till er alla: Må 

Allah acceptera deras goda gärningar!     

    Sammanfattningsvis har Hasene Sverige under 

år 2019 varit en robust länk, vi har varit 

transparenta, lyhörda och agerat. Under kommande 

året ska vi bli ännu starkare, detta ska vi 

åstadkomma TILLSAMMANS! Tillsammans är 

vi starka och tillsammans kan vi förbättra 

levnadsförhållanden idag samt för kommande 

generationer. 

 

 

 

Hüseyin Karaca, Hasene Sverige 

 



   

 
 

1. Styrelsen & organisationen 
 

Styrelsen valdes 2019-02-14 och består av: 

 Ordförande: Hüseyin Karaca  

Ekonom, Region Stockholm 

 Vice ordförande & ansvarig över vattenbrunnsprojekt: Umut Yener  

Arbetsledare, Dagab 

 Sekreterare & koordinator: Talha Yücel 

Lärare, Sollentuna kommun 

 Kassör: Emre Köylüoglu 

Elkraftsingenjör, Siemens 

 

 Förtroendevald revisor: Suat Görgülü. 

Engagerade i verksamheten under året: 

 Fadderskapsansvarig: Metin Cömert 

 Webbutvecklare: Ahmet Kasapbashi 

De som haft internationella volontärsuppdrag: Hadel Mohammed, Osman Okur, Soner Erzurum, 

Hüseyin Karaca, Metin Cömert, Ali-Riza Salihoglu, Emre Köylüoglu och Umut Yener.  

 

Medlemmarna styr föreningen och denna verksamhet via årsmöte. Därefter implementeras besluten 

av styrelsen där ordförande är ytterst ansvarig. För olika områden finns arbetsgrupper med 

projektansvarig, i alla av dessa är styrelseordförande projektägare. Under året har vi haft följande 

arbetsgrupper: Marknadsföring (fokus på webbsida), kampanjer och projekt. Vi har en 

webbutvecklare som arbetar ideellt med att bygga verksamhetens hemsida. Organisatoriska 

uppläggen är på följande vis: 
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I syfte att ständigt kunna förbättra oss och vår verksamhet har vi implementerat ett systematiskt 

arbetssätt. Vi sätter upp regelbundna mål och handlingsplaner som vi kontinuerligt följer upp. För 

att vårt arbetssätt ska vara så professionellt som möjligt gör vi en årsplanering. Årsplaneringen tas 

som regel upp vid styrelsemötet och checkas av. 

 

 

 

2. Verksamheten 
 

Hasene Sverige är en ideell förening och arbetar med bistånd samt utvecklingsarbeten. Föreningen 

bildades 2019-02-14 och är oberoende men samarbetar med andra organisationer som arbetar med 

liknande arbeten. Verksamheten startades i syfte att kunna ge en hjälpande hand till behövande. 

Missionen har sitt ursprung i Profeten Muhammeds (SAW) följande ord ”Den bästa människan är 

den som är gynnsam mot andra människor”. Under år 2019 har vi samarbetat med Hasene 

International samt med, framförallt tre organisationer i Sverige. Föreningen styrs av sina 

medlemmar och är icke vinstdrivande.  

 

Vision: En värld utan fattigdom, där alla kan äta sig mätta och ha rent dricksvatten. 

 

Organisationens mål är att: 

 Med olika humanitära biståndsarbeten hindra akut mänskligt lidande världen över.  

 Med förebyggande arbete som utbildning, självförsörjning och infrastrukturprojekt bistå 
människor att utvecklas och få en rimlig levnadsstandard.  

 Skydda mänskligt liv och hälsa.  

 Tillhandahålla information i form av rapporter, reportage och forskning som berör 
humanitärt bistånds- samt utvecklingsarbete.  

 Värna specifikt om barns rättigheter och kvinnors rättigheter till utbildning, utveckling samt 
försörjning.  

 Utföra hjälparbeten och projekt relaterade till specifika religiösa dagar, så som dela ut 
matpaket och kött vid Eid al-adha, utan att exkludera individer på grund utav religion, 
etnicitet, kön, ålder eller sexuell läggning.  

 Motverka orättvisa globala strukturer.  

 Arbeta för miljöskydd.  

 Stödja gemenskapsfrämjande projekt/arbeten.  

 Arbeta med hälsofrämjande projekt/arbeten samt med hälso- och vård till de behövande.  

 



   

 
 

 
Hasene International har under året bedrivit arbete i drygt 100 länder (Hasene Sverige har haft arbeten i 14-15 av 

dessa länder (inklusive de länder där vi har föräldralösa barnen inom ramen av fadderskapsprogrammet). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

 

 

   

 
  

 

 

 

 

 

  

 

Zakat:  480.000 kr 

 

Infak: 163.000 kr 

 

Ett urval av vad Hasene Sverige 

åstadkommit under år 2019 

 

Matpaket till 11. 000 personer 

(Totalt 52 ton, inkl qurbani  kött) 

Fadderprogram: 

84 barn som får stöd 



   

 
 

2.1 Kumanya (Matpaketskampanjen) 

Hasene Sverige hade en insamling från 2019-04-01 till 2019-05-03 i  syfte att kunna ge mat för en 

familj i en månad samt stimulera lokala näringslivet. Kampanjen för varje matpaket var för 500 kr 

och vi samlade 313 500 kr, vilket motsvarar ca 17 ton mat eller 627 matpaket. Vi fick in ytterligare 

10 000 kr efter avslutad kampanj. Dessa pengar kommer att delas ut under kommande år, 2020. 

Varje matpaket vägde mellan 25-27 kg. Innehållet varierade beroende på tillgången till 

förnödenheter i respektive land. Ett vanligt matpaket kunde innehålla ris, matolja, dadlar, socker 

och salt. Maten inköptes lokalt, paketerades och distribuerades på plats. Hela processen 

kontrollerades av våra egna volontärer från Hasene Sverige. Arbetet bedrevs tillsammans med 

Hasene International samt samarbetsorganisationer i respektive land. Årets slogan var: ”Ett 

matpaket sprider tusen glädje”.  

 

"De som ger av vad de äger för Guds sak kan liknas vid sädeskorn som ger sju ax och vart ax bär hundra korn. 

Gud mångdubblar avkastningen för den Han vill; Gud når överallt och Han vet allt." (från Koranen) 

 



   

 
 

Metin Cömert, volontär Kenya 

Landet har under de senaste årtionden 

utvecklats snabbt, men fortfarande 

lever var tredje kenyan i fattigdom. 

Hasene Sverige har under året varit i 

landet vid två tillfällen. Förutom 

matpaketskampanjen, har vi också 

inspekterat ett urval av befintliga 

vattenbrunnar.  

 

 

Soner Erzurum, volontär Uganda 

Under senare år har även Uganda haft 

en god tillväxt. Däremot föreligger det 

fortfarande brist på respekt för 

mänskliga rättigheter och det finns 

fortfarande stor behov gällande 

satsningar på hälsovård, sysselsättning 

och utbildning. 

 

 

  

Hadel Muhammed, volontär Irak 

Landet har varit i krig sedan år 2003. 

Befolkningen i stora delar av landet är 

i akut behov av förnödenheter. 

Dessutom har elektriciteten strypts i 

norra delarna av landet, vilket påverkar 

levnadsförhållanden nämnvärt, särskilt 

under vintrarna. 

 

 



   

 
 

 

På bild: Milki 7 år som var snabb med att ta 

kartongerna från matoljor som var en del av 

matpaketen som delades ut. Vi undrade vad han 

skulle göra med dem: ”Vi har hål i taket som jag 

ska be pappa laga med dessa kartonger”.  

  

Styrelsen fastställde ett mål om att kunna samla in till 500 matpaket. 

Hasene Sverige lyckades samla in 627 matpaket. 

 

  

 

2.2 Zakat-Fitra & Infak projekten (Hjälpinsamling)  

Vissa länder är mer drabbade än andra på grund utav olika omständigheter som till exempel 

naturkatastrofer och krig. Under zakat-fitra kampanjen samlades totalt 480 480 kr som framförallt 

delades ut i CoxPazar kampen i Bangladesh, där Rohingyer lever i, samt Somalia, Pakistan och 

Jemen. Även ett hem för föräldralösa barn besöktes i Morogoro i Tanzania samt Indien. Ytterligare 

38 500 kr kom in efter avslutad kampanj; detta delas ut under kommande år, 2020. 

 

Under slutet av året startade vi Infak projektet som kommer fortlöpa två veckor in i år 2020. 

Insamlade medlen ska gå till olika projekt i Europa i syfte att främja utbildningsinsatser. Under året 

har vi kunnat bidra med 162 896 kr.  
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Jemen är på gränsen till en svältkatastrof. Miljontals behöver akut hjälp. Vi var på plats i världens kanske (i dagsläget) största 

humanitära kris. 

 

 

 

 

 

Hüseyin Karaca från Sverige besökte 

tillsammans med tre andra volontärer från 

Hasene International ett hem för 

föräldralösa barn i Morogoro/Tanzania. 

Totalt lever 56 barn i hemmet och går i 

skolan i en annan ort. Merparten av 

personalen är de som vuxit upp själva i 

hemmet.  
 

 



   

 
 

2.3 Qurbani (Offerkampanjen) 

Under Eid al-adha förebereder muslimer måltider för familj och vänner. Hasene Sverige hjälpte 

människor att skänka qurbani till de mest nödställda. Vårt qurbanikampanj har hjälpt de mest 

sårbara: kvinnor, barn, flyktingar och äldre. Vi förser qurbani kött till de mest utsatta 

landsbygdsområden. Under perioden 2019-06-04 till 2019-08-13 hade vi en insamling, där våra 

volontärer under tio dagar följde upp arbetet i fyra länder. Totalt samlades 1 555 stycken. 

Insamlingen låg på 1 000 kr/styck och vi lyckades samla in till totalt 1 555 000 kr. Hela processen 

(inköp, paketering och utdelning) kontrollerades/inspekterades av våra egna volontärer från Hasene 

Sverige. Arbetet bedrevs tillsammans med Hasene International samt partner organisationer i 

respektive land. 

Förutom ovan angiven tidsperiod så fick vi in 19 antal qurbani bidrag fortlöpande under året till ett 

värde utav 19 000 kr. 

 

Hadel Muhammed,volontär Irak 

Det är andra gången under året vi är i Irak. 

Vi bedrev hjälparbetet återigen i den norra 

delen av landet. Stora delar av 

distributionen var till änkor som förlorat 

sina partner i kriget samt till föräldralösa 

barn. Arbetet uppmärksammades i lokala 

Tv-kanaler.  

 

 

Ali-Riza Salihoglu, volontär Guinea 

Landet har varit fransk koloni och 

majoritetsbefolkningen förtrycktes. Efter 

självständigheten har landet kantats av 

olika oroligheter, som militärkuppen 

under 2000-talet. Guinea har stora 

naturtillgångar men är ändå ett 

underutvecklat land. Under senaste åren 

har reformutvecklingen hindrats av 

stridigheter vid gränserna mot Sierra 

Leone och Liberia.  

 



   

 
 

Osman Okur, volontär Indien 

Indien kan upplevas som en modern 
industrination med rika naturtillgångar. 
Men den andra sidan av myntet tyder 
på något helt annat. Det är ett fattigt u-
land med stora ekonomiska och 
sociala problem. Välfärdsnivån skiljer 
sig markant inom olika regioner. 31 
procent utav barn under fem års ålder 
lider av undervikt. Enligt en rapport 
från FNs livsmedels- och 
jordbruksorganisation från år 2015 så 
är 15 procent av befolkningen 
undernärda.   

 

Emre Köylüoglu, volontär Togo 

Det finns stora klimatskillnader mellan 

norr och söder. Landet är starkt beroende 

av sitt jordbruk och påverkas starkt när 

regn uteblir. Endast 27 procent av 

befolkningen hade tillgång till elektricitet 

under år 2013. Läs- och skrivkunnigheten 

hos män är 77 procent medan 

motsvarande siffra endast är 51 procent 

för kvinnor (år 2015). Regeringen 

försöker genomföra ekonomiska reformer 

med stöd av IMF och Världsbanken men 

arbetet går långsamt.  

 

 

 



   

 
 

 

”En Qurbani sprider tusen glädje”, var årets slogan i 

kampanjen. 

 

 

 

 

2.4 Vattenbrunnar  

Tio procent av världens befolkning har inte tillgång till rent vatten. För 263 miljoner av de 

människor som har tillgång till rent vatten, tar det ändå mer än 30 minuter att hämta hem det. 

Kvinnor och flickor är ansvariga för att hämta vatten i 80 procent av hushållen som saknar vatten. 

(WHO/UNICEF).  

    Tack vore stöd från bidragsgivare kan vi nå tusentals människor i världens mest utsatta platser. 

Rent konkret innebär detta att Hasene Sverige borrar brunnar, installerar pumpar och kontrollerar 

dem med jämna mellanrum. Under år 2019 har vi med hjälp av donationer från bidragsgivare i 

Sverige byggt sju vattenbrunnar för totalt 186 770 kr. Två från styrelsen åkte till Kenya respektive 

Tanzania för att inspektera tidigare byggda vattenbrunnar. Inspektionerna har framförallt fokuserat 

på de fyra kontrollområden skylt, pump, damm och vattenkvalité, där resultatet protokollförts 

utifrån en graderingsskala.  
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Under år 2019 har vi erbjudit donationer i tre olika kategorier för 
öppnandet utav vattenbrunn. Första kategorin på 5 000 euro avser 
länderna Burkina Faso och Mali. Andra kategorin på 2 500 euro avser 
länderna Chad, Togo, Kamerun, Benin, Ghana, Elfenbenskusten, 
Nigeria, Tanzania samt Kenya. Sista kategorin på 500 euro är donation 
till en vattenfond. Bidragsgivare får förbehålla sig rätten att döpa 
vattenbrunnen. Efter öppnandet får respektive bidragsgivare ett pärm 
innehållande bilder samt information om brunnen, både teknisk och 
geografiskt. Hasene Sverige ger full garanti i två år. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Umut Yener åkte till Kenya 

tillsammans med två andra volontärer 

från Hasene International och 

kontrollerade 25 vattenbrunnar. All 

inspektion protokollförs noggrant. Vid 

behov åtgärdas felen snarast möjligast. 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huseyin Karaca åkte till Tanzania 

tillsammans med tre andra volontärer 

från Hasene International och 

kontrollerade 26 vattenbrunnar. All 

inspektion protokollförs noggrant. Vid 

behov åtgärdas felen snarast möjligast. 
 

 

2.5 Fadderprogrammet  

Varje minut blir tre barn föräldralösa i världen. De flesta lever i utvecklingsländer och många av 

dem lever i osäkerhet och isolerade från omvärlden. 14 miljoner barn har förlorat båda sina 

föräldrar.  Fadderprogrammet för föräldralösa barn fungerar genom att Hasene Sverige länkar ett 

föräldralöst barn och dennes kvarvarande familj/förmyndare till en fadder i Sverige. Faddrarna 

betalar 400 kronor i månaden till sitt fadderbarn via Hasene International. Fadderprogrammet syftar 

bland annat till att minska barnfattigdom genom framför allt fokus på hälsa, utbildning och skydd. 

Föräldralösa barnen som inkluderas i programmet väljs ut genom olika kriterier av 

behovsbedömning som inkluderar levnadsvillkor. Arbetet sköts via våra lokala 

samarbetsorganisationer och kontrolleras av oss genom att vi åker och inspekterar. Hittills har vi 84 

föräldralösa barn i fadderprogrammet (merparten i Bosnien, Pakistan, Etiopien och Niger).  

 



   

 
 

 
Under året kunde inte Hasene Sverige genomföra inspektion och kontroll av faddersprogram 

på plats i respektive land. Vi gav fullmakt till volontärer från Hasene Berlin som 

överrapporterade till oss. På bilden: Burak Senel samtalar med ett av barnet i programmet.  

 

 

 

I en hadith som återberättats av Malik Ibni Enes, sade  

Allahs sändebud [saw]: ”Jag och det föräldralösa 

barnets beskyddare kommer att vara såhär i paradiset”. 

Och Profeten [saw] satte ihop sitt pekfinger med sitt 

långfinger. Vilket innebär att den som ser efter dem 

föräldralöse kommer att vara mycket nära Profeten 

[SAW] i paradiset [källa: Müslim, Zühd 42]. 

 

 
 



   

 
 

2.6 Sparbössa  

Om vi tittar på olika mått som visar ekonomisk stabilitet så kan vi konstatera att Sverige ligger i 

framkant i de flesta av dessa mått. I Välståndsligan som visar OECD-ländernas köpkraftsjusterade 

BNP per capita och är ett ungefärligt mått på ett lands levnadsstandard, kan vi se att Sverige ligger 

på elfte plats (källa: OECD). Barn och ungdomar som växer i Sverige tar en del saker för givet, som 

till exempel rent vatten, tak över huvudet och rätten till utbildning. I många andra länder har barn 

och ungdomar andra förutsättningar. I syfte att åskådliggöra detta samt få ett ännu mer 

solidaritetskänsla har vi framför allt genom våra kanaler i sociala medier stimulerat föräldrar till att 

få igång ett engagemang, där de tillsammans med sina barn kan diskutera olikheterna i 

levnadsstandarden och tillsammans bidra till att minska det. Konceptet fungerar på följande vis:  

 Hasene Sverige delar ut gratis sparbössa. 

 Förälder samlar pengar tillsammans med sina barn. 

 Förälder köper presenter för pengarna tillsammans med sina barn. 

 Presenterna överlämnas till Hasene Sverige som i samband med matpaketskampanjen delar 

ut presenterna till behövande barn. 

 

 

 

 

Totalt samlade medel under år 

2019 är 6 389 kr och är fördelat 

enligt: 

 

 Alby (Stockholm): 3 242 kr 

 Rinkeby (Stockholm): 1 183 kr 

 Hisingsbacka (Göteborg): 1 555 kr 

 Malmö: 409 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

 

3. Publikationer 
 

Under året har vi haft konferens om Myanmar och Rohingyafolkets situation. Detta har resulterat i 

ett tryckt bok på turkiska och engelska om problemets bakgrund och möjliga lösningsförslag.  

 

 

 

 

4. Marknadsföring 
 

 Sociala medier: 

- Facebook: 519 följare 

- Instagram: 91 följare 

- YouTube: 1 följare (öppnades i slutet av december 2019) 

 Hemsida: Under konstruktion.  

 Tryckt material affischer (ett antal olika har använts under året) samt broschyrer. Tryckt 

material har framför allt används i insamling till matpaketen.  

 Marknadsförings- och reklamprodukter: kalender (för år 2019 samt 2020), pennor och 

ballonger har delats ut. 

 



   

 
 

  

Under året har vi haft en del profilartiklar, dessa har varit pennor, almanackor, godis och ballonger. Med anledning av att 

Hasene Sverige är en ny verksamhet har vi försökt att profilera oss. Arbeten kommer att fortsätta och utvecklas under år 2020.  

 

5. Medlemmar 
 

Tre typer av medlemskap förekommer i föreningen. Föreningen består av de juridiska personer i form av 

organisationer som har upptagits i föreningen som ordinarie-, heders- och stödmedlemmar. Föreningen 

består också av fysiska personer i form av stödmedlemmar och hedersmedlemmar. Medlemsavgift för 

stödmedlemskap är 500 kr per år. 

 Ordinarie medlemmar: Tre organisationer (två i Stockholm och en i Göteborg) =  

Ungdomarnas Utbildningsförening (Stockholm), Botkyrka Islamiska Ungdoms och Kultur 

föreningen (Stockholm) samt Islamiska Kulturföreningen (Göteborg) 

 Stödmedlemmar:  0 

 Hedersmedlemmar: Två 

 

6. Möten & kommunikation 
 

Styrelsen har under året haft 14 styrelsemöten, tre möten med medlemsorganisationer (varav två i 

Göteborg) samt sex möten/utbildningar i Tyskland. Kommunikationen med medlemmar och 

bidragsgivare har i första hand skett genom sociala medier men också med SMS och e-post. Arbetet 

har framförallt bedrivits genom styrelsesammanträden men också genom två arbetsgrupper (en 

särskild arbetsgrupp med fyra personer för hemsida samt en arbetsgrupp bestående sju personer som 

koordinerat arbeten under kampanjerna). Arbetsgrupperna har arbetat olika, hemsida gruppen har 

framförallt haft fysiska möten medan koordineringsgruppen haft mer interaktiv kommunikation.  

5.1 Nedlagda timmar under året 

Totalt har samtliga involverade lagt ner 1 251 timmar under året, vilket nästan motsvarar en 

heltidstjänst. Ingen av styrelseledamöterna, deltagare i arbetsgrupp eller annan volontär har erhållit 

arvode. All engagemang har varit ideellt.  

 



   

 
 

    Antal timmar (år 2019), exkl restid   

Styrelse- 
ledamot   

Möte/ut
bildning i 
Sverige 

Admin
istrati

on 

Möte/utbil
dning i 

Köln Volontär Totalt Arvode 

JA Ordförande 82 293 46 40 461 0 kr 

JA Vice ordförande 30 20 16 40 106 0 kr 

JA Kassör 30 20 0 56 106 0 kr 

JA Sekreterare 30 20 8 0 58 0 kr 

NEJ Fadderskapsansvarig 37 40 8 56 141 0 kr 

NEJ Webbutvecklare 12 40 0 0 52 0 kr 

NEJ Volontär (Uganda) 5 5 0 56 66 0 kr 

NEJ Volontär (Irak) 10 5 24 90 129 0 kr 

NEJ Volontär (Guinea) 5 5 0 56 66 0 kr 

NEJ Volontär (Indien) 5 5 0 56 66 0 kr 

  Summa antal timmar 246 453 102 450 1251 0 kr 

 

 

7. Utbildningar 
 

 Styrelsen har hållit i två utbildningar för volontärer som åkt till uppdrag 

(Kumanya/matpaket- samt Qurbani/stora matpakets kampanjerna). 

 Ordförande har gått följande två utbildningar (egenfinansierad, det vill säga kostnaden har ej 

belastat Hasene Sverige): Retorik samt Bemötande. 

 Styrelseledamöterna har själva varit på möten och utbildningar som anordnats av Hasene 

International i Köln. Dessa (sex tillfällen) har varit följande (ingen kurskostnad men 

däremot är resorna bekostade av Hasene Sverige): 

- 2019-02-16 (en deltagare: välgörenhet & insamling). 

- 2019-06-08 (en deltagare: volontärarbete inför matpaketskampanjen).  

- 2019-06-15 (en deltagare: etik & marknadsföring). 

- 2019-10-12 (två deltagare: vattenbrunn inspektion) 

- 2019-11-02 (tre deltagare:  starta och driva hjälp- kampanjer/projekt). 

- 2019-12-07 (en deltagare: utvärdering 2019, plan 2020 samt fadderskapsprogram). 

 

 

8. Ekonomi 
 

All insamlad medel förutom vid matpakets- och Qurbanikampanjen, där vi på ett öppet och tydligt 

sätt förbehåller oss rätten att dra av fem procent för administrativa kostnader, går till själva 

ändamålet utan avdrag. 

 

Inga ledamöter får arvode, likaså vår IT specialist som konstruerar vår webbsida. Resekostnader 

samt logi i samband med möten och utbildningar i Köln bekostas av Hasene Sverige. Motsvarande 

kostnader i samband med internationella volontäruppdrag bekostas av Hasene International. 



   

 
 

 

Under år 2019 har vi fått nystartsbidrag motsvarande 142 500 kr, rörelsekostnaderna för år 2019 har 

varit 146 739 kr, vilket inneburit att all (100 procent) samlat bidrag/hjälp har gått till själva hjälp 

ändamålet. Även om vi inte skulle ha fått nystartsbidrag så skull administrativa kostnaderna enbart 

motsvara fem procent av samtliga insamlade medel (se not: ”övriga externa kostnader”). Detta kan 

jämföras med 90-konton alltså insamlingskontrolls maxgräns på 25 procent.  

 

Hasene Sverige har under verksamhetsåret 2019 tagit emot gåvor och bidrag på totalt 3,1 miljoner 

kronor. Merparten är hjälp/gåvor från allmänheten via betalmetoden Swish och betalning till 

BankGiro.  

 

 

 

 

Styrelsen föreslår att överskottet  173 396 kr, disponeras enligt följande: 

Matpaket: 10 000 kr 

Zakat:        38 500 kr 

Övriga externa kostnader 124 896 kr 

Summa 173 396 kr 

 

8.1 Årsbokslut 

Bokföringslagen (BFL) ger utrymme för ett förenklat årsbokslut. I det förenklade årsbokslutet 

behöver föreningen inte följa reglerna i årsredovisningslagen (1995:1554), ÅRL. Det förenklade 

årsbokslutet ska innehålla en resultaträkning och en balansräkning och upprättas enligt god 

redovisningssed.  

Föreningen har upprättat årsbokslutet utifrån lagregler och allmänna råd utifrån BFNAR 2010:1.  

Enligt det allmänna rådet får föreningen lämna tilläggsupplysningar till resultaträkningen och 

balansräkningen, vilket vi också gjort i årsbokslutet.  

 

 

87%
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Fördelning av inbetalda gåvor och bidrag

Allmänheten Företag Övriga organisationer Myndigheter & stiftelser



   

 
 

 

 

RESULTATRÄKNING   

(SEK) 2019-02-14 
 

2019-12-31 
 

Intäkter 
 

Medlemsavgifter 0 kr 

Gåvor och bidrag                                      Not 1 3 079 819 kr 

Summa intäkter  3 079 819 kr 

     

Kostnader   

Verksamhetskostnader                             Not 2 -2 756 890 kr 

Övriga externa kostnader                          Not 3 -149 533 kr 

Summa kostnader  -2 906 423 kr 

     

VERKSAMHETENS ÖVER-
/UNDERSKOTT 

173 396 kr 

     

Finansiella intäkter  0 kr 

Finansiella kostnader 0 kr 

     

ÖVER-/UNDERSKOTT EFTER FINANSIELLA 
POSTER 

173 396 kr 

     

Bokslutsdispositioner  0 kr 

Skatt  0 kr 

     

ÅRETS ÖVER-/UNDERSKOTT 173 396 kr 
 

 

 

 

 

 

 

 

Förenklat årsbokslut 
  

   

Föreningen Hasene Sverige   

   

Förenklat årsbokslut för räkenskapsåret 2019-01-01 –– 2019-12-31  



   

 
 

 

 

 

 

BALANSRÄKNING   

(SEK) 2019-12-31 

TILLGÅNGAR   

Immateriella anläggningstillgångar  0 kr 

Byggnader och mark  0 kr 

Inventarier  0 kr 

Varulager 0 kr 

Kundfordringar  0 kr 

Övriga fordringar 17 500 kr 

Finansiella placeringar  0 kr 

Kassa och bank 239 781 kr 

SUMMA TILLGÅNGAR 257 281 kr 
    

EGET KAPITAL OCH SKULDER   

Eget kapital    

Balanserade över-/underskott    

Årets över-/underskott 173 396 kr 

Summa eget kapital  173 396 kr 

     

Obeskattade reserver    

     

Skulder   

Låneskulder  0 kr 

Leverantörsskulder  0 kr 

Skatteskulder  0 kr 

Övriga skulder 83 885 kr 

Summa skulder 83 885 kr 

  

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 257 281 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

Noter  

  

Not 1 Gåvor och bidrag År 2019 

Gåvor  
Kampanj- och projekt insamling 2 937 319 kr 

 2 937 319 kr 

  

Bidrag  
Nystartsbidrag från Sensus 142 500 kr 

 142 500 kr 

  

  

  

Not 2 Verksamhetskostnader År 2019 

Hjälpverksamhet -2 756 890 kr 

 -2 756 890 kr 

  

  

Not 3 Övriga externa kostnader År 2019 

Hyra & el 64 704 kr 

Marknadsföring 2 531 kr 

IT & telefoni 6 988 kr 

Resa och logi 39 520 kr 

Diverse administration 35 790 kr 

 149 533 kr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 
 

9. Miljö 
 

Föreningen verkar för en hållbar utveckling. Målet är att bidra till en god miljö i det mån vi kan. 

Våra resor inom Sverige sker i första hand med tåg. Däremot sker våra resor till möten i Tyskland 

med flyg i brist på tid. Likaså flyger vi till volontäruppdragen i Afrika samt Asien i brist på 

alternativ samt tid. Vi valde att närvara på ett möte i Tyskland via videokonferens från Sverige. 

Behöver vi åka bil till olika möten så ser vi alltid till att samåka.  

 

10. Slutord 
 

Hasene Sverige bildades 2019-02-14. På kort tid har vi hunnit med relativt många kampanjer och 

projekt. Med tanke på att bankkontot öppnades 2019-04-01 har vi på väldigt kort tid hunnit ha en 

del insamlingar och hjälparbeten. Under året har vi påbörjat arbetet med hemsidan 

(www.hasene.se), vi uppskattar att vi kan lansera det under 2020 kvartal ett.  

 

Nästa år ska vi försöka stärka de kampanjer och projekt som vi haft under år 2019. När det gäller 

fadderskapsprogrammet ska vi implementera autogiro så att det blir lättare för gåvogivare. Vi 

planerar även med att utöka hjälpinsatserna och planerar för eventuella arbeten i Sverige (eventuellt 

för hemlösa). Under år 2020 ska vi utreda möjligheten om att bli godkänd gåvomottagare hos 

Skatteverket så att gåvogivare får möjlighet att få skattereduktion på sina gåvor.  

 

Prioriterade arbeten under år 2020: 

 Förstärka nuvarande projekt & kampanjer. 

 Förstärka och utveckla marknadsföringen (framför allt hemsida men också sociala medier 

och tryckt marknadsföring). 

 Eventuellt ha fler kampanjer & projekt (till exempel nationella arbeten) och främjande 

arbeten för klimatet samt skydd för djuren.  

 

Vi som företräder Hasene Sverige vill avsluta med att TACKA alla medlemmar och 

gåvogivare för förtroendet. Vi gör vårt yttersta för att använda Hasene Sveriges resurser i enlighet 

med dem syften som gäller för verksamheten så att vi även i fortsättningen ska kunna se fram emot 

ett starkt stöd från svenska folket för allas rätt till ett värdigt liv. Utan er medlemmar och 

gåvogivare skulle inte det vara möjligt att bedriva denna verksamhet. Det har gått bra för oss under 

året och många har velat hjälpa till att driva föreningen framåt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.hasene.se/


   

 
 

 

 

          Stockholm 2020-01-10 

 



   

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

       

  

 

 

 

 
  

 

Hasene Sverige 
Västerby backe 9 

163 75 Spånga 

 

Telefon: 070-023 58 50 

E-post: info@hasene.se 

 

www.hasene.se 

 

Organisations nr: 802522-1121 

BG: 439-5331 
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