Bokslutskommuniké 2017 –
Föreningen Vid Din Sida första verksamhetsår
Grundarens kommentar:
Föreningen grundades i slutet på 2016 av Jeanette Höglund som jobbar som ordningsvakt i
Stockholms tunnelbana. ”Efter att ha sett allt för mycket av tunnelbanans elände föddes tanken om hur
situationen för de äldre hemlösa människorna kunde förbättras. Efter en livesändning på Facebook
initierades starten av den ström av bidrag som nu resulterat i det första verksamhetsåret i Föreningen
Vid Din Sida.”, Jeanette Höglund styrelsens ordförande.
Starten av Vid Din Sida och responsen från allmänheten och media har varit överväldigande. På en vecka
mottogs 35.000 kronor och flera volontärer i den närmaste kretsen hjälpte snabbt till att få fart på allt
från matlagning till att shoppa kläder. Jeanette visste ju redan var dom flesta äldre hemlösa höll till då
hon träffat många i tunnelbanan och haft långa samtal med dom.
"Jag har alltid älskat människor, speciellt äldre och speciellt vår bortglömda grupp av människor, dom
blyga, tysta, skygga äldre som man verkligen får leta upp. Det blev en organisation där namnet Vid Din
Sida Stockholm blev en självklarhet.”, Jeanette Höglund.
Ekonomi
•
•
•
•

Gåvor och bidrag på totalt 955 193 kronor har flutit in under perioden 20161024—20171231.
Ändamålskostnader om 425 277 kronor har betalats ut för drift av soppkök, inhandling av mat,
skor, kläder, sovsäckar, hygienartiklar, transporter mm.
Insamlingskostnader och uppbyggnad av administration samt upprättande av organisation och
rutiner har bekostats med totalt 63 933 kronor.
Tillgängliga medel per 20171231 fanns på 511 568 kronor för den nya styrelsen att ta ställning
till att disponera för verksamhetens utveckling och expansion.

Året i övrigt
•
•

Stort intresse för verksamheten har erhållits från politiskt håll samtliga partiledare har bjudits in
till soppköket.
Intresset från organisationen är stort från medias sida. Vid Din Sida får löpande förfrågningar om
att vara med. Medverkan har bland annat skett i SVT, Malou efter 10, samt ett flertal
tidningsintervjuer.

•
•
•

•

Event hölls på Café Opera 1/5-2017. 2018 års välgörenhetskonsert kommer hållas den 11/6 i Erik
Erikssons hallen.
Antalet följare på sociala media ökar konstant.
En redovisningsbyrå fokuserad på ideella organisationer har anlitats. Rutiner har dragits upp för
utbetalningar, attest och kontraattest liksom utkast till övriga formalia som styrelseordning och
ledningsinstruktion.
Kontakter har tagits med en av de största revisionsbyråerna som skall hjälpa till att starta upp
Stiftelsen Vid Din Sida. Den kommande Stiftelsens första styrelse är redan utsedd och har
träffats för att diskutera de framtida planerna med verksamheten.

För mer information angående årsredovisningen:
Vänligen kontakta oss via epost - ekonomi@viddinsida.nu

