
 

 

  

 

 

 

 

 

 

Verksamhetsberättelse för föreningen Friends of Vellore i Sverige 2020 
 

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 2020 bestått av Sten Walther, ordförande, Eta Forshamn, sekreterare, Stefan 

Elmquist, Siri Carpelan, Annika Holgersson, Sven Andréasson, Gustaf Walther, Anna Helmersson, och 

Anette Petersson. Styrelsen har haft 7 digitala protokollförda sammanträden under 2020.  

 

Revisorer har varit Olov Lindquist samt Jonas Wiklund.  

Föreningen har under året fått drygt 122 tkr i bidrag och donationer från privatpersoner, församlingar 

och organisationer. Antalet betalande medlemmar är svårt att säkert fastställa eftersom betalande 

privatpersoner endast sporadiskt uppger om betalningen avser medlemsavgift. Föreningen har under året 

fått donationer från nästan 60 personer. 

 
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 Jawadhi 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 2020 har nästan 110 tkr överförts till verksamheterna i Vellore. Styrelsen vill framföra ett stort 

tack till alla som bidragit till dessa medel. Överföring av donationer till CMC under slutet av 2020 

fördröjdes efter beslut i Indien om att alla donationer primärt måste ske centralt till State Bank of India i 

New Delhi.  

 

Styrelsen har under året gjort 5 medlemsutskick (mars, maj, aug, nov samt julbrev) med information om 

verksamheten i Vellore, med fokus på de projekt som föreningen stöder. 

 

Ingen styrelseledamot har under året besökt CMC Vellore. Tre digitala ’Roundtables’ med utbyte av 

information och erfarenheter har hållits med Friends of Vellore föreningar i Amerika, Europa och 

Australien samt CMC. 

 

Föreningens har en hemsida www.friendsofvellore.se samt ett facebook konto som uppdateras 

fortlöpande med rapporter om de olika projekt vi är engagerade i. 

 

 

 

http://www.friendsofvellore.se/

