
BAS in Sweden  – Ideell förening 
Årsredovisning 2011/2012   



Verksamhetsberättelse  
för verksamhetsåret 1/7 2011 – 30/6 2012 

 

 BAS in Swedens styrelsen har under året bestått av ordförande Maria Leiner, 
kassör Per Lagneby, sekreterare Niclas Hanzon, ledamöter Maria Hanzon och 
Monica Nilsson, suppleanter Charlotta Wenzelberg och Anders Larsson. 

 

 BAS har fått bidrag från såväl fysiska som juridiska personer: 

  

 

 

 

 

 

   

 

 

 Elva volontärer från Sverige har under året ideellt engagerat sig i BAS 
verksamhet i Nepal.  

 

 Under året har BAS deltagit på marknader/loppmarknader som har 
arrangerats av föreningar, församlingar och kommun.  BAS har sålt sjalar, 
väskor, kryddor , armband etc. som delvis har producerats på härbärget.  

 

 Tretton föredrag har framförts om Nepal och BAS verksamhet i Nepal, vid 
sjukhus, företag, församlingar, skolor och föreningar i Sverige. 
 

 Vid Handskerydsskolan i Nässjö har elevernas intresse väckts för landet Nepal 
och för barnen som bor vid  BAS härbärge. Barnen i Sverige och Nepal har haft 
ett utbyte i form av teckningar och korta texter på engelska. Barnen i Sverige 
har samlat in leksaker, spel, tandborstar mm. som kommer att lämnas över till 
barnen i Nepal med hjälp av volontärer under hösten 2012. 

 

 

2011/2012 2010/2011 

Gåvor Privatpersoner 157 274 117 761 

Gåvor Organisationer 71 452  11 645 

Gåvor Företag 0 14 250 

Summa nettoomsättning 228 726 143 656 

Medel överförda till BAS Nepal 273 956 101 017 



 BAS in Sweden står i dagsläget för ca hälften av härbärgets omkostnader, i 
genomsnitt har det under året förts över ca 10 000 kr per månad till BAS  
Nepal. 

 
 BAS i Nepal har under året haft 550 personer boende på härbärget.  

I det hus som BAS Nepal hyr finns det 25 bäddar, men oftast är det närmare 
40 - 50 personer som bor på härbärget. En del av dem stannar bara någon 
eller ett par nätter medan en del har BAS härbärge som sitt permanenta hem. 

 
 BAS har hjälpt och väglett ca 140 000 personer vid informationsdisken vid ett 

av de allmänna sjukhusen, T.U. Teaching Hospital.  Det handlar i huvudsak om 
guidning i det snåriga sjukvårdssystemet och till viss del hjälp med mediciner 
och hjälpmedel.  

 
 Under året har BAS Nepal adopterat två CP-skadade barn. I dagsläget är det 

fem barn med funktionsnedsättning som bor permanent vid BAS härbärge. 
BAS samarbetar med ett par sjukgymnaster som volontärarbetar på härbärget 
och barnen får regelbundna behandlingar. 

 
 I år har både BAS i Nepal och Sverige fokuserat på det tomtinköp vars process 

inleddes under föregående verksamhetsår. Från och med den 17 februari  
2012 är tomten nu i BAS ägor. Priset på tomten uppgick till 730 000 kr varav 
131 000 kr samlades in i Sverige och resterande belopp, 599 000 kr, kom från 
nepalesiska bidragsgivare.  
Tomtens läge är det bästa tänkbara – i ett lugnt område i centrala Katmandu 
och dessutom beläget i närheten av två av de sjukhus som BAS samarbetar 
med.  
 

 Husbyggnationen är sedan sommaren 2012 på gång, byggkostanden beräknas 
uppgå till 1 080 000 kr. Planen är att få huset klart till mars 2013 då 
hyreskontraktet för nuvarande hus går ut.  
 

 Under året har det påbörjats ett samarbete mellan BAS, Kanti Hospital och 
Skånes Universitetssjukhus - ett först steg till att skapa kontakter mellan 
sjukhusen i Nepal och i Sverige. Två läkarstuderande från Sverige kommer att 
göra sitt uppsatsarbete på plats vid Kanti Hospital och de har en svensk och 
en nepalesisk läkare som handledare. Målet är att på detta vis utbyta kunskap 
och erfarenheter och därmed stärka och utveckla sjukvården i Nepal. 
 
 

BAS in Sweden - BAS i Nepal 



Finansiellt resultat 2011-12 

BAS in Sweden 
Balansrapport 

2011-12 

20120630 Förändring 20110630

TILLGÅNGAR

Omsättningstillgångar

Kassa och Bank 208,11 -55 206,33 55 414,44

SUMMA TILLGÅNGAR 208,11 -55 206,33 55 414,44

EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital   

Årets resultat -55 206,33 -94 916,23 39 709,90

Balanserad vinst 55 414,44 39 709,90 15 704,54

Summa Eget kapital 208,11 -55 206,33 55 414,44

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 208,11 -55 206,33 55 414,44

BAS in Sweden 
Resultaträkning 

2011-12 

2011-12 Förändring 2010-11

INTÄKTER

Gåvor

Privatpersoner 157 274,05 34% 117 761,28

Organisationer 71 452,00 514% 11 644,50

Företag 0,00 -100% 14 250,00

SUMMA INTÄKTER 228 726,05 59% 143 655,78

KOSTNADER

Medel överförda till BAS Nepal 273 956,38 171% 101 016,88

Reklamtrycksaker 6 813,00 0,00

IT-kostnader 2 926,00 0% 2 926,00

Bankkostnader 237,00 7800% 3,00

SUMMA KOSTNADER 283 932,38 173% 103 945,88

Årets resultat -55 206,33 -239% 39 709,90



BAS in Sweden – ideell förening 
Ordinarie årsmöte 2011-2012 
Tid: 8 september 2012, kl 16.00 – 18.00 
Plats: Brösarp 

 

1. Föredragningslista 

2. Årsmötet öppnas av ordförande 

3. Fastställande av röstlängd för årsmötet 

4. Val av ordförande och protokollförare för årsmötet 

5. Val av en protokolljusterare 

6. Frågan om årsmötet har utlysts i behörig ordning 

7. Fastställande av föredragningslista 

8. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2011/2012 
b) Styrelsens förvaltningsberättelse för räkenskapsåret 2011/2012 

9. Revisionsberättelse 

10. Beslut om fastställande av balansräkningen och resultaträkningen samt om 
hur vinsten eller förlusten enligt den fastställda balansräkningen ska 
disponeras 

11. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna 

12. Eventuella motioner 

13. Val av styrelseledamöter 

14. Val av styrelsens ordförande 

15. Val av två revisorer  

16. Fastställande av antalet till valberedningen samt val av dessa 

17. Övriga frågor 

18. Årsmötet avslutas 

 

Kallelse till årsmöte 



BAS in Sweden styrelse verksamhetsåret 2012/2013 

 

• Lina Cronzell   lcronzell@hotmail.com  

• Monica Nilsson  m.nilsson64@telia.com   

• Maria Leiner  maria.h.leiner@gmail.com  

• Maria Hanzon  a.mariapehrson@gmail.com   

• Niclas Hanzon  nhanzon@gmail.com  

• Per Lagneby  lagneby@hotmail.com 

• Charlotta Wenzelberg charlottaw@gmail.com  

 

 

Valberedningens förslag till ny styrelse  
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