Verksamhetsberättelse för föreningen Friends of Vellore i Sverige 2019
Föreningen Friends of Vellore är en stöd- och vänskapsförening för CMC-sjukhuset i Vellore, Sydindien.
Föreningen har sedan 1981 samlat in pengar till utvecklingsprojekt som CMC-sjukhuset bedriver på
landsbygden utanför Vellore.
Styrelsen har under 2019 bestått av Sten Walther, ordförande, Annalena Hanell, sekreterare, Stefan
Elmquist, Eta Forshamn, Siri Carpelan, Annika Holgersson, Sven Andréasson, Gustaf Walther, Anna
Helmersson, och Conny Gabrielsson. Styrelsen har haft 5 protokollförda sammanträden under 2019.
Revisorer har varit Olov Lindquist samt Jonas Wiklund. Föreningen har under året haft 36 betalande
medlemmar. Därtill har ett större antal personer bidragit med gåvor till verksamheten i Vellore.
Föreningen har allt sedan start stött olika utvecklingsprojekt inom de samhällsmedicinska
verksamheterna Community Health and Development (CHAD) och Rural Unit for Health and Social
Affairs (RUHSA). Under det gångna året har föreningen främst bidragit till två verksamheter:
1. Äldrecentra. Föreningen stöder två äldrecentra inom RUHSA:s verksamhetsområde, i byarna
Panamadangi och Kavanur. Dessa äldrecentra består av dagverksamhet för fattiga äldre som inte har
något stöd från annat håll.
2. Socialt utvecklingsarbete i Jawadi hills, ett isolerat och eftersatt bergsområde med en
stambefolkning 4 mil från Vellore. Föreningen har bidragit till att starta en enkel sjukstuga som är
bas för mobila team i bergen. Vi har också bidragit till kostnaderna för att genomföra årliga
sommarläger för barn i bergen. Därtill har vi stött åtgärder för att behandla de omfattande
alkoholproblemen i området.
Under 2019 har 63 309 kr överförts till verksamheterna i Vellore. Styrelsen vill framföra ett stort tack
till alla som bidragit till dessa medel.
Styrelsen har under året gjort 4 medlemsutskick med information om verksamheten i Vellore, med
fokus på de projekt som föreningen stöder.
Under 2019 har en styrelseledamot, Sven Andréasson, deltagit i CMC Vellore’s extraordinary general
meeting som återkommande inträffar i januari varje år. Sven besökte de projekt föreningen stöder och
mötte representanter för några av de övriga Friends of Vellore föreningarna.
Föreningens har en hemsida www.friendsofvellore.se, som uppdateras fortlöpande, med rapporter om de
olika projekt vi är engagerade i, förutom bakgrund och historik.

