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Syftet med kvalitetssäkringen är  

att givare och föreningsmedlemmar ska känna sig trygga med att gåvor och insamlade medel 

når de behövande 

att ge en överblick över föreningens arbetsinsatser och resultat för att vidareutveckla 

föreningens verksamhet 

 

För att kvalitetssäkra föreningen Project Education (PE) upprättas årligen en kvalitetsrapport 

som görs tillgänglig på hemsidan under inledningen av efterföljande år.  

 

I kvalitetsrapporten redovisas en sammanfattning avseende: 

· utfallet av donations- och gåvoprocessen 

· översikt av processen och arbetet i föreningen 

· översikt av bidrag, intäkter, kostnader, medlemskap samt jämförande nyckeltal 

Kvalitetsrapporten avslutas med en slutsats. 

 

1. Redovisning av donationer 
Donationer redovisas i form av skolpaket, utbildningspaket och övriga donationer. 

Uppföljning och kontroll utförs beroende på typ av donation. Följande kontrollpunkter 

används: 

1.1 Skolpaket: 

· utbetalningssumma, -datum och skolår 

· hjälporganisationens namn, kvitteringssumma och datum 

· kontroll av namnlista över barn som mottagit skolpaket 

· lägesrapport från hjälporganisation eller uppföljningssamtal med rektor 

· återkoppling till givare  

1.2 Utbildningspaket:  

· utbetalningssumma, -datum och utbildningsperiod 

· hjälporganisationens namn, kvitteringssumma och datum  

· slutrapport efter genomförd utbildning eller uppföljningssamtal med 

hjälporganisation  

· återkoppling till givare 

 1.3 Övriga donationer: 

· specifik donation enligt bilaga (id, belopp, datum) 

· kvitteringssumma och datum 

· lägesrapport eller uppföljningssamtal med hjälporganisation 

· återkoppling till givare 

Utvärderingen av donationer utförs på ett eller flera av följande sätt: fysiska besök (FB), 

digitala besök (DB), djupintervjuer (DI), frågeformulär (FF), skriftliga rapporter (SR), 

nyhetsuppdateringar (NU), bokföringsunderlag (BF), årsredovisningar (ÅR), revisioner 

(REV). I tabell 1 sammanfattas donationer och uppföljning för verksamhetsåret 2020. 
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 Tabell 1. Utvärdering av donationer för verksamhetsåret 2020 

 belopp/ 

datum 

kvittering 

donation 

uppföljning 

donation 

återkoppling 

givare 

Skol-

paket 

(1.1) 

49 103 SEK 

/ 75 pkt 

2020-10-20 

 

Imibala Trust 

 

Kvitto uniformer 

för 2021  

(BU) 

Tack från rektor 

Stephen  

Läget när det gäller 

skoluniformerna 

(DI) 

Tackbrev från 

skolbarn till givare 

aug- 2021 

Skol-

paket 

(1.1) 

6950 SEK / 

10 pkt 

2020-12-10 

 

Imibala Trust 

Kvitto:  

Skoluniformer  

(BU) 

Tackbrev från 

Imibala Trust  

(SR) 

Tackbrev från 

skolbarn till givare 

aug- 2021 

Mat-

paket 

(1.3) 

30 000 SEK 

2020-04-21 

 

LoveToGive 

Kvitto:  

Matpaket april 

(BU) 

500 familjer i 

Kayamandi får mat 

under en månad!  

(NU) 

 

Mat-

paket 

(1.3) 

30 000 SEK 

2020-08-24 

 

LoveToGive 

Kvitto: 

Matpaket augusti  

(BU) 

Report on Love to 

Give During the 

Time of the Virus 

(SR) 

 

Mat-

paket 

(1.3) 

30 000 SEK 

2020-09-11 

 

Imibala Trust 

Kvitto: 

Matpaket 

september  

(BU) 

Hjälpen når fram! 

(NU) 

Rapport från 

Imibala   

Jan-2021 

Mat-

paket  

(1.3) 

30 000 SEK 

2020-12-10 

 

LoveToGive 

Kvitto: 

Matpaket 

december(BU) 

Totalt 3000 matpaket 

under 2020,  

se bilaga 1. 

 

 

 

2. Uppföljning föreningsarbete 
Medlemskapet utvärderas och följs upp med avseende på information och kommunikation, 

delaktighet och föreningsaktiviteter. PE har tre olika medlemsslag – styrelsemedlem, aktiv 

medlem och passiv medlem. Aktiv medlem betalar full medlemsavgift och deltar i någon 

arbetsgrupp. Passiv medlem stöttar föreningen 

2.1.Information och kommunikation 

 Informationen i PE kommuniceras via hemsidan, mejl och föreningens Whatsup-grupp. PE har 

 även ett Facebook-konto. Dokumentation sker i form av 

· Styrelseprotokoll  

· Nyhetsbrev  

· Årsrapporter 

  

https://projecteducation.se/revision/kvitto-uniformer-for-2021#main
https://projecteducation.se/revision/kvitto-uniformer-for-2021#main
https://projecteducation.se/tack-fran-rektor-stephen
https://projecteducation.se/tack-fran-rektor-stephen
https://projecteducation.se/laget-nar-det-galler-skoluniformerna
https://projecteducation.se/laget-nar-det-galler-skoluniformerna
https://projecteducation.se/wp-content/uploads/2022/03/Kvitto-skoluniformer-Imibala-Dec-2020.pdf
https://projecteducation.se/tackbrev-fran-imibala-trust
https://projecteducation.se/tackbrev-fran-imibala-trust
https://projecteducation.se/wp-content/uploads/2022/03/Kvitto-Matpaket-LovetoGive-April-2020.pdf
https://projecteducation.se/500-familjer-i-kayamandi-far-mat-under-en-manad
https://projecteducation.se/500-familjer-i-kayamandi-far-mat-under-en-manad
https://projecteducation.se/500-familjer-i-kayamandi-far-mat-under-en-manad
https://projecteducation.se/wp-content/uploads/2022/03/Kvitto-Matpaket-LovetoGive-Aug-2020.pdf
https://projecteducation.se/wp-content/uploads/2020/11/Report-on-Love-to-Give-During-the-Time-of-the-Virus-3.pdf
https://projecteducation.se/wp-content/uploads/2020/11/Report-on-Love-to-Give-During-the-Time-of-the-Virus-3.pdf
https://projecteducation.se/wp-content/uploads/2020/11/Report-on-Love-to-Give-During-the-Time-of-the-Virus-3.pdf
https://projecteducation.se/wp-content/uploads/2022/03/Kvitto-Matkassar-Imibala-16-sept-2020.pdf
https://projecteducation.se/wp-content/uploads/2022/03/Kvitto-Matkassar-Imibala-16-sept-2020.pdf
https://projecteducation.se/hjalpen-nar-fram
https://projecteducation.se/rapport-fran-imibala
https://projecteducation.se/rapport-fran-imibala
https://projecteducation.se/wp-content/uploads/2022/03/Kvitto-Matpaket-LovetoGive-Dec-2020-komprimerad.pdf
https://projecteducation.se/wp-content/uploads/2022/03/Kvitto-Matpaket-LovetoGive-Dec-2020-komprimerad.pdf
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·  

2.2.Delaktighet  

 Utöver styrelsearbete finns tre arbetsgrupper där aktiva medlemmar deltar. 

· Insamlingar och event 

· Marknadsföring och kommunikation 

· Medlemskap och kvalitetssäkring 

2.3.Aktiviteter 

 Föreningsaktiviteterna syftar till att sprida information, stärka föreningen och utveckla 

 nätverket. De aktiviteter som förekommer är 

· Årsmöte 

· Medlemsmöten  

 

 

I tabell 2 sammanfattas väsentliga händelser i föreningen under verksamhetsåret 2020. 

 

Tabell 2. Sammanställning av föreningsarbete 

Kategori Händelse Forum Deltagare 

Styrelseprotokoll 

(2.1) 

6 Styrelsemöten Protokoll på 

Dropbox – alla 

aktiva 

medlemmar 

Styrelsen 

Nyhetsbrev 

(2.1) 

8 Nyhetsbrev Publicerat på 

hemsida 

 

Årsrapporter 

(2.1) 

Årsredovisning PE 

Arsredovisning-revisionsberattelse-

PE-2020 

Publicerat på 

hemsida 

 

 

 

(2.1) 

Årsrapport från Love to give 

 

Publicerat på 

hemsida 

 

 

 

(2.1) 

The-Imibala-Trust-2020-Financial-

Statements 

Publicerat på 

hemsida 

 

 

Insamlingar och 

event 

(2.2) 

Insamlingsgruppens aktiviteter: 

 

Loppis, PIN-försäljning, AW, 

Konsert 

Digitala möten 5 medlemmar 

varav 3 

styrelse 

Marknadsföring 

och 

kommunikation 

(2.2) 

Kommunikationsgruppen: Fysiska och 

digitala möten 

2 styrelse 

Medlems-

rekrytering och 

kvalitetssäkring 

(2.2) 

Medlemsgruppen: 

Introduktion nya medlemmar. 

Digitala möten 4 medlemmar 

varav 3 

styrelse 

Aktiviteter 

(2.3) 

Årsmöte Protokoll på 

hemsidan: 

Årsmötes-

protokoll maj 

2020. 

 

10 

medlemmar 

 

 

https://projecteducation.se/wp-content/uploads/2021/07/Arsredovisning-revisionsberattelse-PE-2020-komprimerad.pdf
https://projecteducation.se/wp-content/uploads/2021/07/Arsredovisning-revisionsberattelse-PE-2020-komprimerad.pdf
https://projecteducation.se/arsrapport-fran-love-to-give
https://projecteducation.se/wp-content/uploads/2021/05/The-Imibala-Trust-2020-Financial-Statements-SIGNED.pdf
https://projecteducation.se/wp-content/uploads/2021/05/The-Imibala-Trust-2020-Financial-Statements-SIGNED.pdf
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fprojecteducation.se%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FArsmotesprotokoll-25maj2020.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fprojecteducation.se%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FArsmotesprotokoll-25maj2020.docx&wdOrigin=BROWSELINK
https://view.officeapps.live.com/op/view.aspx?src=https%3A%2F%2Fprojecteducation.se%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F11%2FArsmotesprotokoll-25maj2020.docx&wdOrigin=BROWSELINK
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3. Uppföljning bidrag, intäkter och kostnader 
För att få överblick över fördelningen av bidrag, intäkter och kostnader i föreningen anges 

årets siffror för respektive post. Donationer till hjälpverksamhet anges som bidrag. Gåvor, 

medlemsavgifter, månadsgivare, försäljningsintäkter, insamlingsaktiviteter samt evenemang 

anges som intäkter. Gåvor och månadsgivare är direkta medel som överförs till föreningens 

bankkonto. Intäkter från försäljning är sponsrade produkter, exempelvis pin’s, som säljs till 

förmån för projekten i PE. Insamlingar utgörs av riktade aktiviteter exempelvis via sociala 

medier. 

Bidrag, intäkter och kostnader sammanfattas i tabell 3 för verksamhetsåret 2020.  

 

Tabell 3. Sammanfattning av bidrag, intäkter, kostnader och antal medlemmar 

Poster Specifikation Siffervärde  

  

Totalt lämnade donationer 

 

176 052 SEK 

Bidrag Antal skolpaket 56 052 SEK (85 pkt) 

Bidrag Utbildningsprojekt 30 000 SEK  

(20  deltagare) 

Bidrag Övrigt: Matpaket 120 000 SEK 

  

Totala intäkter  

  

137 421 SEK 

Intäkt Gåvor  64 350 SEK 

Intäkt Månadsgivare   3 350 SEK 

Intäkt Medlemsavgifter  13 800 SEK 

Intäkt Försäljning  11 011 SEK 

Intäkt Insamlingar    6 452 SEK 

Intäkt Evenemang  38 458 SEK 

  

Totala kostnader 

  

10 817 SEK 

Kostnad Administration och hemsida   1 063 SEK 

Kostnad Bank-och revisionskostnader   8 254 SEK 

Kostnad Övrigt   1 500 SEK 

  

Antal medlemmar 

 

10 

Medlemmar Antal aktiva 9 

Medlemmar Antal passiva 1 

 

Medlemsavgiften från medlemmar används dels till att täcka föreningens totala kostnader dels 

till ändamålsenliga medel. Kostnadsandelen anger föreningens totala kostnader relativt 

intäkter från medlemsavgifter. 

Bidragen till donationerna fördelas över olika intäktsformer. Intäktsfördelningen anger den 

relativa fördelningen av olika intäkter. I tabell 4 anges nyckeltalen för kostnaderna och 

intäkterna för verksamhetsåret 2020. 
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Tabell 4. Nyckeltal 

 

 

Nyckeltal 

 

 

Specifikation 

 

 

Andel 

Kostnadsandel kostnad relativt intäkt medlemsavgifter 78 % 

Intäktsfördelning gåvor  

intäkter månadsgivare 

intäkter försäljning 

intäkter insamlingar 

intäkter evenemang 

47% 

2,4% 

8,0% 

4,7 % 

28 % 

 

4. Slutsats 
Donationerna för verksamhetsåret under verksamhetsåret 2020 ökade jämfört med föregående 

år 2019 från 108 888 SEK till 176 052 SEK. Huvuddelen av donationerna (68%) gick enligt 

styrelsebeslut till matpaket. Detta eftersom covid-pandemin orsakade brist på mat. 

Intäkterna under 2020 var 137 421 SEK som kan jämföras med motsvarande siffra för 2019 

som var 126 888. Huvuddelen av intäkterna utgjordes av gåvor (47%) följt av evenemang 

(28%). 

Kostnaderna för verksamheten bars av medlemsavgifterna.  

Antalet medlemmar den 31/12 2020 var 10 personer som kan jämföras med föregående år 

2019 då det var 8 personer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 1   
Specifikation av innehåll i matpaket distribuerat Love-To-Give under 2020 

 

Ett matpaket räcker till en familj på 4 personer under 2 veckor. Matpaketet innehåller följande:  
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* Samp is an African food made of dried corn kernels that have been chopped and broken down into a rough 

consistency. It is cooked with water and eaten as a carbohydrate in a meal, as you would eat rice, pasta or potatoes. 

Rama is the brand name of a local margarine. And yes, My Life is a fine porridge - you add water and eat it with a 

spoon. 

 

Matpaketet kompletterades med risgröt. Love-To-Give delade under året ut 3000 stora 5 kg¨s påsar med gröt, så 

kallad ”My Life” 

 

Matpaketen kompletterades med följande varor: 

 

 

 


