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Verksamhetsberättelse för S:ta Eugenias Katastrof- och utvecklingskonto för 

perioden den 1 januari – 31 december 2017 

 

          

         

  

Verksamhetens inriktning 

 

Katastrof- och utvecklingskontot styrs genom dess stadgar. Kontots målsättning är att förmedla 

humanitärt bistånd vid akuta nödsituationer runt om i världen och att lämna stöd till mer långsiktiga 

internationella utvecklingsprojekt.  

 

Verksamhetens finansiering 

 

Katastrofkontots verksamhet har allt sedan början vilat på kollekter, små och stora gåvor samt arv. 

 

Sedan 2015 går tre större församlingskollekter under året – påsken, Eugeniadagen i september och 

julen – till Kontot. Likaså går till Kontot kollekterna vid barnens Första Heliga Kommunion och 

Ungdomskonfirmationen samt gåvor vid olika förrättningar såsom dop, vigsel och begravningar. 

 

Styrelse 

 

Katastrofkontot administreras av en styrelse, som i enlighet med stadgarna utses av Pastoralrådet. 

Under 2017 bestod styrelsen av följande personer. 

 

Johan Appelberg, ordförande 

Vibeke Bouchette, minneskortsansvarig, notisskrivare 

Walter Degen (januari-juli) 

Per Fröberg, protokollförare 

Céline Johansson 

Margareta Kellner Solli, ekonomiansvarig 

Christoffer Wedebrand (adjungerad oktober-december) 

 

Enligt Katastrofkontots stadgar tecknas Kontots firma av två styrelseledamöter i förening. 

 

Sammanträden 

 

Styrelsen har under året haft sex protokollförda sammanträden. Härutöver har styrelsens ledamöter 

haft en löpande kontakt. 

 

Viktigare händelser under året 

 

Styrelseförändringar 

Av hälsoskäl lämnade Walter Degen sitt uppdrag i Katastrofkontot under sommaren. Kontot ska 

enligt sina stadgar bestå av minst fem ledamöter. I och med Walter Degens avgång var antalet 

ledamöter fem. Styrelsen bedömde dock att det är en fördel om Kontot kunde bestå av sex 

ledamöter. I oktober kunde en ny ledamot knytas till Kontot, Christoffer Wedebrand. Till detta 

kommer att Vibeke Bouchette – efter många års förtjänstfullt arbete – lämnade Katastrofkontot vid 

utgången av verksamhetsåret. 
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Kommunikation 

Liksom tidigare år anser styrelsen att det är viktigt att Katastrofkontots verksamhet blir tydlig och 

synlig i församlingen och bland församlingsmedlemmarna. Verksamheten är emellertid inget 

självändamål. Syftet är att kunna verka som församlingens biståndsorgan, församlingens hjälp till 

utsatta människor i olika delar av världen. Informationsgivningen är därför angelägen. På 

församlingens hemsida finns information om Kontot och dess verksamhet. Där finns också senaste 

verksamhetsberättelsen.  

 

En affisch om Katastrofkontot är uppsatt på anslagstavlan på Kyrktorget. Under året har en ny 

broschyr om Kontot och dess verksamhet utarbetats. Broschyren finns sedan våren 2017 tillgänglig 

bl.a. på Kyrktorget. 

 

Katastrofkontot har under året haft notiser i S:ta Eugenias kyrkoblad om kollekterna under 

påskdagarna, Eugeniadagen och juldagarna samt iordningställt skärmutställningar för Kyrktorget 

om dessa kollekter. Ett informationsblad har också tagits fram till dessa mässor.  

 

För att också informera församlingsmedlemmar knutna till kapellförsamlingen vid S:ta 

Ragnhildskapellet, Blackeberg, har från och med 2017 skärmutställningarna inför de 

specialdestinerade kollekterna (påsk, Eugeniadagen och jul) satts upp också i anslutning till kapellet 

och Josephinahemmet.  

 

Ett antal församlingsmedlemmar och andra har under året skänkt mindre och större penningbelopp 

till Katastrofkontot. Kontot har med anledning härav skickat ett 90-tal tack- och minneskort. 

 

Insamlade medel 

Styrelsen noterar med glädje att intäkterna ökat avsevärt under senare år. Detta har lett till en 

motsvarande ökning i det ekonomiska stödet till utsatta människor. Under 2017 synes ökningen 

dock ha planat ut. Intäkterna 2016 var exceptionella beroende på ett större arv och stödet från 

Domkyrkoförsamlingen. Under 2017 har intäkterna minskat jämfört med 2016, men ligger i paritet 

med 2015 års nivå.   

 

Under 2017 har Katastrofkontot från en enskild givare fått 40.000 kronor för att Kontot ska kunna 

fortsätta stödja eleven Blandina Athumani vid Sr Aquillinas skola i Tanzania, även under hennes 

fyra år i (motsvarande) gymnasiet. En annan givare har testamenterat 50.000 kr till Kontot. 

 

Översikt över de senaste åren, avrundade belopp 

 

År    Insamlat belopp    Utbetalat stöd 

2017    428.000  1)    455.800 

2016    711.300  2)    633.500  3)   

2015    407.600  4)    417.400 

2014    298.000    282.000 

2013    333.000 5)         ca  300.000 

 
1) Inkl särskilt stöd till elev i Tanzania (40.000), och arv (50.000)  
2) Inkl arv (100.000) och Domkyrkoförsamlingens adventsmarknad (104.131) 
3) Inkl Domkyrkoförsamlingens stöd till JRS (104.131)  
4) Inkl arv (15.100) 
5) Inkl arv (62.000) 
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Övrigt 

Under 2017 beslutade Ekonomirådet om ett bidrag till Katastrofkontot för att täcka Kontots 

administrativa kostnader. Från och med 2018 kommer Ekonomirådet att lämna ett motsvarande 

bidrag i efterhand när Katastrofkontot har redovisat det gångna verksamhetsårets faktiska 

administrativa kostnader. Ekonomirådets stöd innebär att i fortsättningen kommer varje enskild 

krona som lämnas till Katastrofkontot att kunna lämnas vidare till stöd för utsatta människor i 

världen. Ingenting av de insamlade medlen går till annat än stöd. 

 

Lämnat stöd 

JRS (Jesuit Refugee Service) 

Under lång tid har Katastrofkontot samarbetat med och understött projekt som genomförs av JRS. 

Sedan många år har Kontot bidragit till finansieringen av JRS-projekt i Östasien. Detta har fortsatt 

under 2017. Årets påskkollekt gick till JRS arbete bland internflyktingar i Myanmar (Burma).   

 

Sedan ett par år har Katastrofkontot ett samarbete även med JRS i Mellanöstern. Det gäller JRS 

arbete bland internflyktingar i Ankawa i norra Irak. Specialdestinerade kollekter 2014, 2015 och 

2016 har gått till detta ändamål. Så gjorde också 2017 års julkollekt. Sammantaget har församlingen 

genom Katastrofkontot kunnat stödja JRS arbete i Ankawa med betydande belopp.  

 

Stöd till romer 

Även under 2017 har Katastrofkontot på ett tydligt sätt engagerat sig i att stödja romer i deras 

hemländer. Sålunda gick Eugeniadagens kollekt 2017 till Projekt Elijah i Rumänien. Projekt Elijah 

leds av jesuitpater Georg Sporschill och Ruth Zenkert från Jesuitmissionen i Wien. Projektet syftar 

till att i tre byar i centrala Rumänien stödja den romska befolkningen. I vardera byn finns ett 

socialcenter där barnen får hjälp med bl.a. skolarbetet. En viktig del i Projekt Elijah är en 

musikskola för romska barn och ungdomar. Genom att lära sig spela och sjunga stärks de ungas 

självkänsla. Skolan bidrar också till samverkan mellan romer och icke-romer. En annan viktig del är 

trädgårdsutbildning. Byborna lär sig odla de basgrödor som de själva behöver. Trädgårdsprojektet 

är ett exempel på jesuiternas metod med hjälp till självhjälp.  

 

Under ett par års tid har Katastrofkontot också lämnat stöd till den romska byn Lomnicka i 

Slovakien. Under 2017 har Katastrofkontot fortsatt församlingens stöd till dessa utsatta människor. 

Kollekten vid barnens Första Heliga Kommunion och vid Ungdomskonfirmationen gick till detta 

ändamål. Verksamheten i församlingen leds av kyrkoherden Msgr Stefan Hrbcek och Sr Jacoba 

Kubikova. Församlingsinvånarna är till 99,5 procent romer och byn är mycket fattig. Stödet 2017 

gällde finansieringen av ett veckolångt sommarläger för romska barn. Syftet med lägret var att 

barnen skulle få komma bort en tid från sin vardag i byn och att stärka dem i deras katolska tro.  

 

Stöd i Sverige 

År 2014 ändrades Katastrofkontots stadgar såtillvida att det blev möjligt för Kontot att i vissa fall 

också stödja projekt inom Sverige. Som en följd härav gick 2016 års julkollekt till Caritas Sverige 

för stöd till människor utsatta för människohandel och prostitution. Caritas ordnar bl.a. skyddat 

boende för utsatta och hotade kvinnor. Kollekten betalades ut våren 2017. 

 

Övrigt stöd 

Stödet till Sr Aquillinas skolverksamhet i Tanzania har fortsatt. Under 2017 har stödet avsett 

skolavgifter för den elev Katastrofkontot har understött i många år. Eleven gick 2017 ut 

grundskolan med fina betyg och fortsätter 2018 en fyraårig gymnasieutbildning.  
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Under 2017 inträffade förödande översvämningar i norra Peru. Ett stort antal människor drabbades. 

För att i någon mån hjälpa dessa utsatta människor lämnade Katastrofkontot under året ett 

ekonomiskt bidrag till jesuiternas hjälparbete i Piura, norra Peru.  

 

Annat samarbete 

Katastrofkontot har fortsatt samarbetet med Stiftelsen Anna och Antonio Oreglias fond. Detta har 

lett till att stiftelsen, genom Katastrofkontot, på ett substantiellt sätt kunnat stödja ett projekt i 

gränsområdet mellan Thailand och Myanmar (Burma) även under 2017. Projektet drevs tidigare av 

JRS. Organisationen har numera avslutat sin del i projektet och överlämnat ansvaret till det 

regionala utbildningsdepartementet i Karenn-staten i Myanmar. Stödet förmedlas dock fortfarande 

genom Katastrofkontot och JRS. Det projekt stiftelsen stödjer gäller skolutbildning för barn med 

särskilda behov. 

 

Utbetalat stöd och samarbetsparter 

 

Ekonomi 

Anges i kronor, ( ) är föregående år 

 

 Ingående balans 2017 (SHB+pg)  179.717 (106.356) 

 Utgående balans 2017 (SHB+pg)  151.902 (179.717) 

 

1. Gåvor i kollekthåven i kyrkans mässor vid kollekter avsedda för Katastrofkontot 187.892 kr 

(257.648). (Till beloppen adderas medel som satts in på Kontots plusgiro och som således innefattas 

i gjorda utbetalningar. Plusgiromedlen ingår i punkt 4 nedan.)   

 Julkollekten 2016      65.095 (75.819) 

 Första kommunion och Ungdomskonfirmation 2017 15.465 (21.950) 

 Påskkollekten 2017      76.675 (115.593 *)  

 Eugeniadagen 2017      30.657 (44.286) 

 Julkollekten 2017      (ej klar) (65.095) 

* Beloppet 115.593 avser både kollekthåvsmedel (68.586) och pg-inbetalningar (47.007) 

 

2. Arv         50.000 (100.000) 

3. Gåvor, särskilt ändamål *)      40.000 (10.650+104.131)  

4. Enskildas löpande gåvor, avrundat    145.900 (238.900) 

5. Ekonomirådets bidrag för att täcka Kontots adm.kostnader 5.000 ( - ) 

6. Kontots administrativa kostnader     6.772 (ca 4.500) 

 
*) För 2017 gällde det avgifter för en elevs fortsatta skolgång i Tanzania. För 2016 gällde det Mariasystrarnas avskedsgåva och 

Domkyrkoförsamlingens stöd till JRS 
 

Lämnat stöd 

Under 2017 har Katastrofkontot lämnat stöd enligt följande (avrundade belopp): 

 

• Caritas/Sverige för stöd till arbetet mot människohandel, 2016 års julkollekt som betalades 

ut våren 2017: 130.000 kr ( - ) 

• JRS/Bangkok för skolutbildning för internflyktingar i Myanmar (Burma), 2017 års 

påskkollekt: 121.800 (111.600)   

• Projekt Elijah, jesuitlettprojekt för utbildning m.m. för romer i Rumänien, 2017 års 

Eugeniadagskollekt: 90.000 (200.000)  

• Jesuiterna i Peru för stöd till offren efter översvämningar: 50.900 ( - ) 
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• Församlingen i byn Lomnicka (Sr Jacoba), Slovakien, för stöd till romer; 23.600 (45.000)   

• Systrakongregationen Little Sisters of S:t Francis i Tanzania för elevavgifter: 16.500 

(34.600)  

• Chinhoyi stift i Zimbabwe, minnesgåvor med anledning av två församlingsmedlemmars 

bortgång; 23.000 ( - ) 

 

Sammantaget har Katastrofkontot under 2017 lämnat bidrag till olika projekt m.m. med ca 455.800 

(633.500, inkl Domkyrkoförsamlingens stöd). 

 

2016 års julkollekt (kollekthåvsmedel och inbetalningar till plusgirot; 94.495) betalades ut till 

Caritas/Sverige under 2017. Julkollekten 2017 – till JRS/Mellanöstern och projektet i Ankawa – var 

vid utgången av 2017 inte redovisad till Kontot. Denna kollekt kommer att betalas ut till JRS i 

början av 2018. 

 

Utöver detta har Katastrofkontot förmedlat bidrag om ungefär 199.000 kr från Stiftelsen Anna och 

Antonio Oreglias fond till Karenn-statens projekt om stöd till barn med särskilda behov.  

  

Under 2017 har de efterlevande efter två avlidna församlingsmedlemmar hänvisat eventuella 

minnesgåvor till Katastrofkontot. Gåvomedlen (ca 23.000) har överlämnats som stöd till Chinhoyi 

stift i Zimbabwe, ett ändamål Katastrofkontot understött tidigare. 

 

Stockholm i januari 2018 

 

 

Johan Appelberg  Vibeke Bouchette  Per Fröberg    

 

 

Céline Johansson  Margareta Kellner Solli Christoffer Wedebrand 

 

 

 


