
 

 

Verksamhetsberättelse för Barnens hopp i Sverige 2018 
Verksamhetsåret 2018 har sett ungefär likadant ut som 2018. Ruljangsen i vår butik har 

under året skötts av fyra kvinnor, som har fått arbeta ganska mycket för att bemanningen 

ska finnas under våra öppettider. Vi har dock inte minskat öppettiderna under året, 

istället har vi annonserat efter ny personal men det har tyvärr inte givit någon större 

utdelning, vilket är synd. Omsättningen i butiken var lite lägre under 2018 än 2017. Vi får 

se om det går bättre under 2019.  

Vi hade inget stånd vid Edsbacka marknad under 2018, då vi anser att det är för mycket 

jobb med förberedelser inför marknaden och för lite utdelning i form att försäljning under 

marknadsdagen. Vi har under hösten istället provat att flytta ut vår loppis från butiken ut 

på Häggviks torg och att sälja saker i det baklucke-loppis som anordnas av Stinsen. Det 

förra gick ganska bra, försäljningen från baklucke-loppiset var tämligen mager. Detta 

eftersom det är få personer som ställer sin bil i garaget för att sedan handla i Stinsens 

köpcentrum, då den är under avveckling. Vår julmarknad, söndagen före första advent, 

var som vanligt välbesökt och uppskattat av kunderna. Styrelsen undersöker nya 

möjligheter till försäljning utanför butiken för att därigenom få möjlighet att öka upp 

försäljningen och samtidigt informera om Barnens hopps verksamhet.  

Årsmötet 2018 avhölls i Bostadsrättsföreningen Gula Husens föreningslokal på 

Häggviksvägen 23 i Häggvik. Vår ordförande, Oscar Entrambasaguas, var på arbetsresa 

utomlands och Jan Better var istället mötesordförande. Det planerade föredraget utgick 

då föredragshållaren inte kunde komma. Cirka 15 personer bevistade årsmötet. 

Under 2018 har Barnens hopp även startat ett Instagram-konto med adress: barnens 

hopp1. Där läggs bilder ut från olika event som varit. Besök den gärna!  

Medlemsantalet har i Barnens hopp har varit lite sviktande även under 2018, målet för oss 

är att ha åtminstone cirka 50 - 60 medlemmar. Tyvärr har inte tiden räckt till för att 

rekrytera nya medlemmar under året. Mer kraft får istället läggas på detta under 2019.  

Styrelsen har haft sju protokollförda möten även under 2018.  

I Långared, Alingsås har ”Barn i Ukraina”, liksom tidigare, stött oss månatligen med 5 000 

kronor. Den 1 september 2018 anordnades en loppmarknad i Långared, den gav god 

utdelning, som bland annat kommit vår verksamhet till del. Mia och Oscar representerade 

Barnens hopp på plats i Långared. Fyra personer från Långared, däribland Ingemar från 

vår styrelse, besökte Reni och Novy Dom mellan den 3 och 7 september 2018.    
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