
Svensk-Tanzaniska föreningens (SVETAN)
verksamhetsberättelse 2018

SVETAN torganisationsnummer: 802006—3635) bildades 1968. Föreningen är till för alla som är
intresserade av Tanzania och dess utveckling och är en religiöst och politiskt obunden ideell förening.
Vårt främsta syfte är att sprida kännedom om Tanzania i Sverige genom utgivningen av tidningen
Habari och seminarier och övriga arrangemang. Svetan stöder även projektet Tumaini Tanzania.

Årsmöte samt styrelsemöten
Årsmötet hölls på Folkets hus i Rågsved den 14 april 2018. Styrelsen har under verksamhetsåret hållit
1 konstituerande möte samt 5 ordinarie styrelsemöten (varav 1 fysiskt samt 4 via Skype).

Habari
Under året har flera åtgärder tagits för att minska kostnaderna för Habari. Vi har tvingats avslutat det
fruktbara samarbetet med Janne Gustavsson. Sten Löfgren gör nu slutlayout och tryckoriginal. Sten
har minskat portokostnaden genom att få räkning från Posten via sitt företag. Folke Strömberg har
med ålderns rätt dragit sig tillbaks från redaktionsarbetet efter många års arbete, under senare år
främst med tidningskrönikan och medlemsregister.

Under 2019 kommer vartannat nummer att endast bestå av 12 sidor. Vi kommer att trycka färre
exemplar, dvs vi kommer inte ha gott om överexemplar för rekrytering och PR.

Redaktionen är nu kritiskt underbemannad och är stort behov av förstärkning.

Liksom tidigare år har fyra nummer getts ut under 2018 (SOe årgången). (Minst 4nr/år = villkor för
momsfrihet)

Stående inslag: Tidningskrönika, Ulf Nilssons swahilikrönika, Notiser

nr 1 Tema Sexuell och reproduktiv hälsa
nr 2 Handikapp, hälsa mm
nr 3 Tema Svetan 50 år
nr4 Tema Religion

Facebook

SVETAN har flera administratörer som regelbundet uppdaterar Facebooksidan för SVETAN.
Information som finns där rör allt från kommande medlemsmöten till aktiviteter som berör Tanzania
på olika sätt.

Hemsidan
Hemsidan uppdateras främst i samband med medlemsaktiviteter, så som olika möten, och när
senaste numret av Habari postas på webben. Hemsidan är fortfarande svår att hantera och det är
komplicerat och tidskrävande att uppdatera den.



Medlem sa kt iv tete r
Den 14 april 2018 firades Svetans 50 års jubileum. Det blev en trevlig och festlig tillställning där
deltagarna fick höra om Svetans och Habaris historia, tal av ambassadör Dr Willibrod Slaa samt
avnjuta en fin tanzanisks buffé under live uppträdande och livemusik av Dekula band.

Tumainis arbetsgrupp 2018
Arbetsgruppen har bestått av Jeanette Olsson, Helena Stigsson, Jesper Sjöling och från slutet av året
även Swarup Sarkar. Arbetsgruppen har haft möten, både fysiska och över Skype. Kontakter har
hållits kontinuerligt via mejl och telefon även med Svetans styrelse och TCC. Jeanette är också
ledamot i Svetans styrelse. Fokus under året har varit att implementera projektet i enlighet med
projektplanen 2016—2018, samt ta fram ny projektansökan för de kommande tre åren.

Projektet besöktes inte under året, men Jeanette träffade Adventina och Sweetbert i Rwanda i mars
där de båda deltog i en konferens för socialt arbete i östra Afrika. Under de dagarna arbetades ett
projektförslag fram baserat på arbete som förberetts i projektet. Även årsrapporten färdigställdes.

Under hösten så var det ett möte mellan Forum Syd (Claudia Arenas och Brenda Mkwesha) och
Svetan (Helena Stigsson och Jeanette Olsson) för att diskutera möjligheten till att få använda de
nuvarande projektmedlen fram till siste mars 2019 samt till reparationer, vilket godkändes.
Dessutom diskuterades den nya projektansökan. 1 slutet av november beviljade Forum Syd nya
projektmedel för tre år; 3 789 200 kr att användas 1 april 2019 - 31 mars 2022. Bukobahjälpen
kommer att samla in egeninsatsen som under tre år är 185 000 kr, och avtal kommer att tecknas
mellan Svetan och Bukobahjälpen rörande detta.

Sammantaget så löper projektet på enligt plan. (För mer detaljerad information hänvisas till
årsrapporterna). Nästa resa till projektet planeras till mars 2019.
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