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Ordförande har ordet / Anders Hagström
Som ni förstår så går inte Börje Erdtman att ersätta
och lyckligtvis finns han fortfarande fullt ut engagerad
i det mesta som händer i Ankarstiftelsen. För flera år
sedan påbörjades samtalet om att frigöra Börje från
en del administrativa uppgifter som upptog mycket av
hans tid.
Till årsmötet 2021 hade samtalet kommit så långt
att förslag på ny ordförande gavs, godkändes av styrelsen och bekräftades under årsmötet. Det var långt
ifrån självklart att tacka ja till att efterträda Börje som
ordförande. Det handlar dels om svårigheten att vara
engagerad i många olika saker men framför allt känslan att Börje inte går att ersätta. Vi konstaterade då
att vi ska inte ens försöka ersätta men däremot dela
upp ledarskap på fler personer.

Jag lovade att försöka vara ordförande och vi inrättade också en tjänst som direktor där Per-Olof Allerth
till vår glädje accepterade att ta det uppdraget. Vi fick
också en mycket kompetent vice ordförande i Ingrid
Brauer som redan tidigare tagit mycket stort ansvar
men nu även gick in i den nya rollen.
Jag har under året som gått många gånger känt
tacksamhet för det fantastiska engagemang som finns
för Ankarstiftelsen. Under de 25 år som vi funnits har
ett fantastiskt arbete vuxit fram och med begränsade
resurser har enormt mycket åstadkommits.
Det finns en stor tacksamhet till alla som engagerat
sig för detta, gåvogivare, volontärer, styrelseledamöter, våra samarbetspartners och våra anställda som
just nu förutom Per-Olof som direktor också består av
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Daniel Yttermalm projektansvarig, Thomas Lundgren
som ansvarig för Prison Fellowship Sverige. Vi har
även Thomas Lafon som halvtidsanställd i Colombia
med samordningsansvar för våra olika projekt.
Vi är oändligt tacksamma för att vi får vara engagerade i detta även om det ibland dyker upp stora
utmaningar. Vi ser med glädje hur så många enskilda
människor, grupper av människor och de facto hela
Colombia påverkas positivt av vårt arbete. Vi hoppas
och ber för att vi ska få fortsätta under lång tid framöver att det vi gör blir till ringar på vattnet och att påverkan på det sättet kan växa.
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Till er alla vill jag rikta ett varmt tack och be om
Guds välsignelse över era liv.
Anders Hagström
Ordförande
Ankarstiftelsen
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Direktorn har ordet / Per-Olof Allerth
Ankarstiftelsen kännetecknas av att alla som arbetar
inom organisationen drivs av ett stort engagemang för
människor i utsatthet och att arbetet bedrivs främst
ideellt och med väldigt låga insamlingskostnader.
Samt stor transparens och närhet till sina gåvogivare
som själva har friheten att öronmärka sina gåvor till
projekt som ligger dem varmt om hjärtat.
Med vetskap om detta så var det med stor ödmjukhet som jag tackade ja till styrelsens erbjudande att
anta uppgiften som Ankarstiftelsens direktor. Det är
ingen enkel utmaning att tillsammans med styrelsen
leda organisationen till att fortsätta växa och utvecklas men samtidigt inte förlora sin identitet.
Vår strävan är att bevara det som kännetecknar
organisationen samtidigt som vi behöver anställa fler
för att kunna hantera alla olika projekt, kvalitetssäkra
dem, jobba med långsiktiga mål och att varje dag sträva efter att fortsätta med att vara relevanta för civilsamhället både i Sverige och i de länder där vi arbetar.
Från att vara främst en insamlingsstiftelse går vi
emot att arbeta med påverkan utifrån ett rättighetsbaserat perspektiv. Gemensamt har vi beslutat oss för
att arbeta enat men med två inriktningar:
a) Insamling
b) bistånd och organisationsutveckling

Med syftet att stärka våra samarbetsorganisationer
i Colombia anställde vi Thomas Lafon som kommer
från Belgien. Han har bott och arbetat i Colombia
sedan 12 år tillbaka. Det, i samband med hans kompetenser inom projekthantering och språk gjorde att han
kändes självklar i posten som projektansvarig på plats
i Colombia. Han har under året förbättrat våra rutiner
genom att skapa en gemensam kalender för alla organisationer, skapa tydliga deadlines för rapporter,
erbjudit support till våra mottagande organisationer
under rapporteringstid, främja nätverkande mellan
våra organisationer, skapa avtal med dem och även
våra stipendiater, m.m.
Vi satte en optimistisk budget för 2021 men tyvärr
fortsatte världen och även Sverige att präglas av
pandemin med restriktioner som minskade våra möjligheter till samlingar, konserter och events. Trots att
misstron stundvis hotade att ta över lyckades vi fullfölja våra löften med budgeten. Jag vill rikta ett stort
tack till er alla som tror på vårt arbete och som, trots
pandemin har fortsatt att sponsra våra projekt. Det
är ni som gett oss möjlighet att jobba fram alla dessa
fina resultat.
Årsmötet och de flesta styrelsemötena anordnades
digitalt. Vi lyckades fira vårt 25 årsjubileum följt av en
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Vi lyckades fira vårt 25 årsjubileum följt av en uppskattad konsert i samarbete med Rotary och Söderberg &
Partners på Conventum i Örebro. Här med Lasse Holm med orkester.
uppskattad konsert i samarbete med Rotary och Söderberg & Partners på Conventum i Örebro.
I Kalmar anordnades en konsert med Anders ”Moneybrother” Wendin som blev en mycket lyckad tillställning med lokala företag som sponsrade med syfte
att samla in pengar till skolor i Colombia.
Ett spännande inslag blev Amazon Hike som genererade närmare 200 000:- till våra vattenprojekt.
Gemensamt vandrade vi hela sträckan som motsvarar Amazonflodens längd och generösa gåvogivare
sponsrade varje avklarad kilometer. Vi hade flera Colombiaresor inbokade men kom inte iväg förrän i oktober när UD:s reserestriktioner togs bort. Flera av våra
styrelseledamöter fick möta senatorer, guvernörer och
journalister under en av våra hittills mest uppmärksammade resor med flera inslag i både lokal TV och
tidningar.
Arbetet med rehabilitering av fångar på hemmaplan har fortsatt att blomstra och Ankarstiftelsen var
en av få och ibland den enda organisationen som fick
fortsätta besöksverksamheten i svenska fängelser
trots pandemin och de ökade restriktionerna. Vi tackar

kriminalvården förförtroendet och klienterna
som våra medarbetare
fått förmånen att träffa
under året.
Tyvärr blev vi tvungna att lägga ner vår
secondhandbutik Livlinan i Örebro efter tio
verksamma år. Vi tackar
personal och alla volonAnders Wendin spelade för
Ankarstiftelsen i Kalmar.
tärer som engagerat sig
under alla dessa år.
Det finns mycket mer att berätta om men jag vill avsluta med att tacka styrelsen, personal och volontärer
för året som varit och nu riktar vi blicken mot 2022.
Gracias och grattis Ankarstiftelsen för 25 fantastiska år.
Per-Olof Allerth
Direktor

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 1c9bf51f2add77d11da1c12f6ad3579ed402ded1b99499fbc926037118e80aa35f00f6b7f89cc9107243a5700b53383adc9a1924548602aba2553204e2965ad2

6

Insamlingsstiftelsen Ankaret org.nr 875002-7800

Stiftaren har ordet / Börje Erdtman

EN DROPPE I HAVET
EN DROPPE I HAVET. Så heter vår presentation som
vi marknadsför oss med. Bäst att säga det själva. Vi
gör inte mycket. Om 50 miljoner saknar skola betyder
våra 250 skolor mycket lite. Om det dör 5 000 barn
varje dag på grund av orent vatten vad spelar det för
roll om vi fixar rent vatten åt några tusen familjer?
Om Colombia har 200 000 fångar vad hjälper det om
vi hjälper 20 000 till en helt nytt beteende? SITT NER
OCH GÖR INGENTING och vad blir resultatet? Om varje regndroppe skulle behöva en stund att tänka efter,
då skulle våren aldrig grönska. Havet skulle bli tomt.
Likgiltighet förändra ingenting.
Vi fortsätter 25 år till och hur ser det ut när vi firar
50 år?
Krigen upphörde på 2020 talet och enorma resurser kunde användas till mänsklig utveckling. Smarta
metoder tar fram energi ur sol och vind. Soptipparna
är borta . Allt återvinns. Konflikter löses genom förhandlingar. Biståndsmiljoner fördelas utan krånglig
byråkrati. Postpaketet kommer i tid med drönarhjälp. Ledordet för mänskligheten är ALLT NI VILL ATT
MÄNNISKOR SKA GÖRA EDER SKA NI GÖRA MOT DEM.

Blicken tillbaka
1993

1994

reser jag för första gången till Colombia med en grupp ungdomar från Skövde. Vi bygger ett hem
för gatubarn utanför Medellin. Vi knyter kontakt med Enith Diaz och hennes barnhem i Medellin och
fadderbarnsprogrammet startar.
återvänder vi och bygger en skola i Tabatinga Amazonas. En grupp bygger en lekplats på taket på en
tidigare bordell. Nu är hela huset ett daghem för de prostituerades barn. Vi får kontakten med Oscar
Osorio och fängelsemissionen.
åker Daniel Kindbom med och påbörjar sin karriär som insamlare och glad resenär.
börjar vi borra brunnar i byarna utmed Amazonfloden.

1995
1996
1997 –
2000 bygger vi en skola i Puerto Rico, - Amazonas. Den blev mycket populär bland hackspettar, myror och
rötsvamp. I krisen uppenbarar sig Sven Lindbom som har en helt ny konstruktion färdig.
Skiftesmetoden i betong. Samarbetet med ett daghem i Blumenau Brasilien inledes.
2001 byggs skolor i en rasande fart. Rekordet blev Tepisca där vi byggde fem salar på 22 arbetstimmar.
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Stödet för rehabilitering av fångar ökar och vi börjar erbjuda mikrolån till företagsamma kvinnor.
20012005 redovisar ett av sjukvärdsteamen i Amazonas sin vecka. Totalt 3066 olika kontakter. Behandling av
doktor. (Hur många?. 571 var hos tandläkaren. Synundersökning berörde över 500 personer. 480
personer avlusades och 312 klipptes. Snittkostnaden per insats var 9.50 kr. Barnfesten i Medellin
samlar 1 000 barn. Bad, glass, hamburgare och mycket lek. Daniela opereras för gom och läppspalt.
I samband med en brunnsinvigning lyckas vi låna en mjukglassmaskin och tillverkar glass för 100
barn. Sueco loco ropar de vuxna. Vi gör ett försök att starta mikrolån för kvinnor i byar i Amazonas.
Grisar och höns inköpes. Det blev inte så lyckat. Vi kan väl inte ge grisarna mat före barnen.
Vi försökte rena vatten med sand men misslyckas även med det. När ytterligare ett misstag gör att
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detta hamnar på hemsidan upptäcks vår belägenhet av två studenter som valde att ingripa. V
atteningenjörerna Sara och Katarina åker till Colombia för att starta vattenrening genom sand.
2006 bygger vi en skola i Medellin. Andes Hagström syns i vårt nyhetsblad för första gången. Omsättningen
nu över 3 miljoner och vi beslutar oss för att starta vår första fotbollsskola.
2007 bygger vi en skola i Pakistan samt håller vår första auktion i Mölltorp som samlade 2 000 personer.
2008 bekostar Radiohjälpen en skola i Amazonas. Fem gula bostadshus byggs för fattiga familjer i Leticia.
Vi håller vår första konsert med Lill Babs och inleder samarbete med Sven Tumba.
2009 bygger Lill Babs en skola på korallön Bum-Bum i Malaysia och vi möter Luis Alfredo Garavito.
SVT reser med oss och skildrar vårt arbete i samband med Världens Barn-galan.
2010 bygger vi en skola i Kenya i samarbete med MAF. Vi installerar förenklad vattenrening för en familj och
tar med Lill Babs på besök till sin skola i Amazonas. Vi bygger även första skolan i Santa Marta i norra
Colombia. Ingrid Brauer åtager sig att bli vattenansvarig.
2011 gläder Gladys del Pilar oss med första konserten. Lasse Berghagen framträder på en helsida i
Aftonbladet med ambitionen att sjunga in skolor för Ankarstiftelsen.
2012 rapporterar Marika Griehsel i SVT om vårt arbete i Colombia. Två av våra fotbollstränare mördas i
tjänsten och vi medverkar till en fredslösning efter massmord på barn. Second hand butiken Livlinan
startas av Sven Bergholm med vänner.
2013 bygger vi många nya skolor och fotbollsskolorna utökas till fler områden. ELN gerillans ledare
Fransisco Galan besöker Sverige och föreläser på universitet och kyrkor. Vi håller konserter i Motala,
Lerum och Lidköping. Gracias Lasse Holm, Jessica Andersson, Lill Babs m.fl. HM
2014 lämnar Roland Palmer som varit med sedan starten styrelsen och sitt uppdrag som ekonomiansvarig.
Försök med Second hand i Ljungby misslyckas. Vi håller konserter i Vårgårda och Habo där Gladys del
Pilar, Lasse Holm och Lotta Engberg medverkar. Allt fler skolor byggs i Colombias halvöken i norr. PerOlof Allerth från Brasilien anställes. Sven Bergholm avlider. Vi håller konserter i Huddinge och Nässjö.
Skaparverkstaden startas av Maria Isabel Mesa. Silvias skola byggs och tavla överlämnas till
Drottningen. Mona Allerth avlider och detta blir starten på en insamling som hjälper barn i Santa Rosa
i Brasilien.
2015 inleds med konserter i Aneby, Stockholm och Mullsjö där Hasse Andersson och Magnus Johansson
medverkar. Ankla Center byggs i Medellin. Fängelsemissionens kontor rånas på alla sina datorer.
Lasse och Kerstin Holm besöker Colombia och träffar Samantha som fått sitt liv förändrat tack vare
en operation.
2016 Colombias president Manuel Santos besöker våra skolor i La Guajira. Vi håller en jättefest i Medellin
för 4000 fotbollsungdomar. Under vinterresan rider vi fyra timmar i bergen för att hjälpa barnen med
en skola. Trötta var även mulorna. Jan Johansen medverkar på ännu en konsert. Johan Jesus överges
av sin mamma och vi besöker Riksdagen för att informeras om vårt arbete.
2017 inblandas Mariano Zea i fredsuppgörelse mellan gängen i Medellin. Börje medverkar på 22 konserter
med Diggiloo. Lill Babs berättar i olika media om sin resa till Colombia. Annelie Bengtsson tar över
allt mer av ansvaret för Ankarbladet. Mats Carlsson läser korrektur och Kent Andersson fixar
utseendet. Börje håller föredrag i Colombias kongress. Mediaprofilen Jon Olsson är med på en resa
och bygger skola. Via anställer Christoffer Tivander som IT ansvarig.
2018 Anders (Moneybrother) Wendin reser med och bygger en skola. Hela äventyret blir en film. Vi gör
reklam i TV4 morgonpasset. Barbro (Lill Babs) Svensson avlider och vi följer henne till sista vilan.
Ankarstiftelsen firar 20 år och en brand bryter ut i en av Kogibyarna. Vi hjälper till med uppbyggnad.
Oscar Osorio som startade fängelsearbetet besöker Sverige. Vid hemkomsten råkar han ut för ett
överfall och dör. Hans arbete i och utanför fängelserna har påverkat och förvandlat miljoner
colombianer. Vi minns honom som en av Colombias viktigaste personer. Carola Häggkvist medverkar
under konsert i Vårgårda. Detta inbringade över 1 000 000:- Vi inleder samarbete med
fotbollsspelaren Sebastian Bojassen och anställer Daniel Yttermalm.
2019 bygger vi en skola i ”Palafitos” som ett resultat av en stor nationell försoning. Desiree från Clowner
utan Gränser och Dogge Doggelito reser med oss på Colombia turné. Rekordår med över 15 000 000:i omsättning.
2020 störs det mesta av pandemin. Vi möter fotbollslegenden Carlos Valderama som lovar att stötta oss.
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Sveriges Colombiaambassadör deltog i vårat 25-årsjubileum samt Eddie Oliva och fd partiledaren Alf Svensson.

2021

Vi planerar och samlar in medel för ett halvvägshus för att minimera återfallen blan före detta
interner. Vattenfilter monteras i husen runt Ankla Center. Pandemin ställer in alla möten och
ekonomin minskar. Ankla Center delar ut ända upp till 5 ton mat om dagen. Bengt och Anita
Albertsson tilldelas medalj för sina mångåriga insatser i Colombia. Prison Fellowship Sweden startas
och vi anställer Thomas Lundgren för att arbeta på svenska fängelser.
tilldelas Ankarstiftelsen Riddarkorset av Colombias regering för vårt mångåriga arbete inom landets
fängelser. Jag avgår som ordförande och ersätts av Anders Hagström. PO Allerth tar över det
operativa ansvaret. Vi firar 25 årsjubileum i Örebro med middag och konsert där landshövding Maria
Larsson närvarar tillsammans med Charlotta Norrby som leder SMR samt Colombias
Sverigeambassadör.
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FN:s globala mål och koppling till vårt arbete
År 2015 antog FN:s medlemsländer Agenda 2030, en universell agenda som innehåller de 17
Globala Målen för en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Hållbar utveckling
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov. Agenda 2030 ska minska fattigdom,
orättvisor och ojämlikheter, samt lösa klimatkrisen under de kommande 15 åren.
För att målen ska bli verklighet måste alla delar av samhället vara med: kyrkor, organisationer,
näringsliv, offentlig sektor, forskare och enskilda individer. Här spelar vi på Ankarstiftelsen till sammans med våra partnerorganisationer en viktig roll genom de projekt och verksamheter vi
driver. De mål vi främst bidrar inom är: 1. utrota fattigdom, 2. utrota hunger, 4. god utbildning, 5.
uppnå jämställdhet, 6. vatten och sanitet, 15. ekosystem och biologisk mångfald, 16. fredliga och
inkluderande samhällen och 17. genomförande och partnerskap.
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25 åringen är i sina
bästa år och fortsätter
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M O T TA G A N D E O R G A N I S AT I O N E R

Anclando
Corazones
SDG 4 – God utbildning

Från och med att Anclando Corazones bildades och
började bygga skolor i nordöstra Colombia vid den
karibiska kusten, har vi sett hur flera avlägsna platser
som tidigare varit bortglömda på grund av sitt geografiska läge, nu har fått tillgång till skola och allt vad

det innebär (toaletter, matsalar, kök, m.m.). Anclando
Corazones har även varit ett stort humanitärt stöd vid
olika naturkatastrofer främst för urbefolkningen i Sierra Nevada de Santa Marta och La Guajira.
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INDIKATORER – ANTAL PERSONER SOM
PÅVERKATS

RESULTAT
Vi har stärkt samarbetet med skolmyndigheterna i
La Guajira och Magdalena, särskilt i städerna Santa
Marta, Riohacha och Manaure med syftet att bygga
fler skolor för urbefolkningen och människor i utsatthet.

Vi har haft en positiv påverkan på indiansamhällena
Wayuu, Aruhaco, Kogui, Wiwas och bönder på de platser där vi har närvarat.
Totalt har det byggts 311 skolsalar på 96 olika platser
och förbättrat skolgången för 7.800 barn i berget Sierra Nevada de Santa Marta, i ökenområdet la Guajira
och andra områden närmare Santa Marta.
Detta har även gynnat 650 lärare som fått arbetsmiljön förbättrad.
Föräldrarna har också tagit del av detta på alla olika
föräldramöten och andra samlingar.
Trots pandemin fortsatte stiftelsen med sitt arbete
tack vare tillstånd som beviljats av guvernörerna i avdelningarna Magdalena och La Guajira för att kunna
resa och förflyttas trots lockdown. Under pandemitid
har det byggts 31 skolsalar på elva olika platser och
gynnat 744 barn.

Matsal och kök
Det har byggts matsal och kök I två samhällen utanför Manaure: Ishashimana och Kanaan.

840 barn får sin skolmat i en anpassad och rymlig
plats godkänd av kommunens avdelning för infrastruktur.

Lekparker
Tre skolor har fått lekparker genom åren: Paraíso
och Calatansumana

630 barn har fått tillgång till lekpark

Utegym
Åtta maskiner installerade i skolan Paraíso i Riohacha

Gynnat 180 ungdomar i området.

Toaletter
Stiftelsen har byggt eller renoverat toaletter i flera
skolor: Las Delicias, Galilea, Vanessa, Calatansumana, Guachaquero, Jarijiñamana, Patron i Riohacha.
Buenos Aires, Los Laureles (Bonda), Cundi i Santa
Marta. Aty Gumake i Sierra Nevada

Gynnat 540 elever och 98 lärare

Skol- och undervisningsmaterial
När givarna kommer för att bygga skolorna så brukar de vid invigningen ge barnen skolutrustning,
snacks, pedagogiska spel och fotbollar.

Gynnat 830 barn

Datautrustning
I skolan i Kari Kari i Riohacha överlämnades tio bärbara HP datorer som en donation.

Gynnat 82 barn som fått dataundervisning i skolan.
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INDIKATORER – ANTAL PERSONER SOM P
ÅVERKATS

RESULTAT
Humanitär hjälp
Vi har kunnat hjälpa till på olika humanitära fronter.
Urbefolkningen Kogui och Wiwas i Sierra Nevada har fått hjälp med mat och arbetsutrustning i
samband med olika bränder som drabbat området
samt under pandemin.
Urbefolkningen Wayuu har fått matpaket i samband
med orkanen Matiu som drabbade området hårt
och även under pandemin.

Detta har gynnat 132 familjer i Sierra Nevada och 120
familjer i Uribia

Stöd till fängelsebefolkningen
Under pandemin donerade Ankarstiftelsen resurser för att leverera skyddsutrustning som överensstämde med de krav från regeringen, såsom
antibakteriella medel, handsprit och handskar. I
förebyggande syfte delades det ut citron, ingefära,
”panela” för att tillaga varma drycker.

Till förmån för 1 200 fångar
Likaså gavs hjälp till klienternas anhöriga i fängelset
Rodrigo de Bastidas till förmån för 15 familjer

Estufas Rocket Stove
Spisar tillverkades enligt den modell som skickades i oktober och demonstrationer av dessa spisar
gjordes i olika byar. Vi väntar på att välja ut de byar
där dessa spisar kommer att levereras till familjer,
eftersom spisarna för skolor behöver vara större än
de tillverkade.
Strategiska allianser
Under dessa år har strategiska allianser gjorts med
stiftelser som är intresserade av att samarbeta
med Anclando Corazones. Cyklar har levererats till
studenter, till förmån för barnen i skolorna Murray i
Riohacha och Ishashimana i Manaure.

Gynnat 720 barn
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Ankla Center
SDG 1 Ingen fattigdom
SDG 2 Ingen hunger
SDG 3 God hälsa och välbefinnande
SDG 4 God utbildning
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2013 startades med en dröm. Att skapa en konstverkstad i ett av de mest utsatta områden i utkanten av
Medellin (Colombias näst största stad). Området heter
Vereda Granizal och ligger mellan Medellin och Bello.
2016 formaliserades drömmen och Fundacion Ankla
Center bildades.
Ankarstiftelsen har stöttat dem sedan starten, inte
bara med finansiering av olika projekt men även med
utbildning och vägledning som har gjort det möjligt för
dem att växa kontinuerligt. Ankla Center arbetar med
barn i utsatthet och ger dem möjlighet att utbildas
och utvecklas som individer. Syftet är att återställa de
grundläggande rättigheterna och förbättra livskvalitén
för dem som behöver det mest.
År 2021 bidrog Fundacion Ankla Center till den lokala utvecklingen på många olika sätt. Organisationen
implementerade olika projekt som mottogs på ett
positivt sätt i området. För att lyckas med sina målsättningar har organisationen skrivit avtal, överenskommelser och samarbetat med offentliga och privata
sektorn samt samarbetat med lokala samhällsledare
med syftet att förena olika slags projekt och på så sätt
uppnå bättre effektivitet i de projekt som genomförs i
området.
Den sociala påverkan som Ankla Center har i området bygger på förebyggande och socialt rättvisande
tillvägagångssätt, vilket inkluderar samhällsdeltagande i genomförandet av aktiviteter, inklusive en arbetsmodell baserad på mänskliga rättigheter, återställande
av rättigheter och en inriktning mot att finnas tillgängligt för allmänheten och deras behov.
Första terminen var det 700 inskrivna barn och ungdomar och andra terminen 800. Några resultat som
uppnåddes är:
• Barn med tydliga livsprojekt på medellång sikt
(psykosocial omsorg)
• Lämplig användning av fritid
• Förbättring av familjerelationer
• Barn och ungdomar lyckades förbättra sin
självkänsla och övervinna rädslor
• Lämpliga insatser vid psykisk ohälsa
(psykosocial vård)
• Noll mobbning inom Stiftelsen
(psykosocial omsorg)
• Utveckling av kreativitet
• Metoder att uttrycka känslor
• Ungdomar är mindre involverade i det kriminella
gänget i grannskapet
• Samtal med ledarna för de väpnade grupperna för
att förebygga och undvika att barnen inkluderas i
kriminella aktiviteter, och på så sätt uppnå en
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•
•
•
•
•

positiv inverkan på lokal nivå eftersom antalet brott
i territoriet minskar.
Barnen tillåter sig själva att drömma eftersom de
har fått lära sig att deras drömmar kan gå i
uppfyllelse.
Yrkesvägledning och personlig utveckling
(teknikverkstäder)
Utbildar kritiska och analytiska barn.
Ankla Center jobbade även med familjerna med
tydliga resultat:
Stödsamtal, råd, vägledning och olika insatser för
att hjälpa familjer med problem.
Workshops riktade till föräldrar och/eller
vårdnadshavare som resulterar i förbättring av
familjerelationer med minskad andel av våld i
hemmen, förhindrad skolavhopp, övergivande,
övergrepp och utnyttjande av barn.

560 familjer gynnade av de olika aktiviteter som
Ankla Center genomför med barnen.
Förändringar i attityder hos föräldrar till sina barn
Stöd till utsatta familjer genom psykosocial vård och
samarbete med olika stödnätverk som kan kopplas in
vid akuta fall på familje- eller socialnivå.
Ankla Center jobbar även med påverkansarbeten
genom olika föreläsningar på företag och skolor, samarbetsavtal med olika lokala föreningar och stiftelser
och en öppen dialog med staten. Organisationen har
blivit en referens för andra organisationer i området
och i Medellin.
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Cielos Abiertos
SDG 1 Ingen fattigdom
SDG 2 Ingen hunger
SDG 3 God hälsa och välbefinnande
SDG 4 God utbildning
SDG 5 Jämställdhet

Resultat och effekter som uppnåtts med arbetet i
stadsdelen Ocho de Marzo i Medellin genom organisationen Cielos Abiertos med projektet Pa´mi Barrio.
Enligt FN så har ett hungrigt eller undernärt barn
svårt att klara av sina studier. Vår syn på förändring i
ett samhälle är att just utbildning är förutsättningen
för att en individ skall kunna utveckla sina förmågor
och talanger. Med detta i åtanke söker Pa› mi Barrio
erbjuda en helhetslösning för de 183 barn som är inskrivna i programmet samt till deras familjer.
Målsättningen är att med stödet och uppföljningen
som ges hjälpa barnen att våga drömma och tro på
sina förmågor och skapa en ljusare framtid och bättre
livskvalitét.
De resultat som har uppnåtts 2021 är:

3. Stipendium till 47 barn som har fått möjlighet till
en bättre utbildning genom ett omfattande
stipendieprogram som ser till att barnen får rätt
förutsättningar och allt ekonomiskt stöd som krävs
för att lyckas med sina studier. Stipendiet är till
privata skolor samt till dagiset ”drömverkstan”.

1. Minskade fall av analfabetism, drogmissbruk,
oönskade tonårsgraviditeter, dold hunger,
undernäring, dåligt sällskap eller osunda
fritidsaktiviteter.

6. Bidrar till att skapa egenmakt hos 183 barn och
deras familjer. Syftet är att, samtidigt som det
erbjuds stöd, skapa medvetande om varje individs
medansvar för sin personliga utveckling, vilket
förbättrar deras förutsättningar att vilja utbilda sig
och även att lyckas med sina drömmar.

2. Utdelning av 4 392 matpaket med hänsyn till
pandemin som krävde större stöd till familjerna.
Därmed gynnades totalt 1050 människor vilket
hade en positiv påverkan på lokala samhället under
en svår humanitär kris.

4. Fullt stipendium för 7 ungdomar som studerar på
privat universitet.
5. Minskad risk för anemi och andra sjukdomar till följd
av en dålig kost hos de 183 barn som var inskrivna i
programmet (som erbjuder en balanserad kost
utvecklad och med uppföljning av legitimerad
dietist)

7. Skapa bättre matvanor så att barnen får i sig allt de
behöver. På grund av att de aldrig fått tillgång till
vissa grönsaker och proteiner så måste personalen
lära dem hur viktigt det är att få i sig rätt mat och
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inte enbart mätta magen. Detta görs i samarbete
med dietist.
8. Omfattande aktiviteter för 183 registrerade barn
med syfte att skapa en bättre fritid som främjar
kultur, konst, musik, språk, hälsosam samexistens
och delaktighet.
Ledningen i Cielos Abiertos beskriver att det har
varit en underbar upplevelse att ha fått arbeta tillsammans med Ankarstiftelsen sedan 2009. Att se
hur människor som inte är från Colombia, omfamnar
landet som sitt eget, skapar hopp och framtidstro i ett
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land som drabbats hårt av konflikten som pågått i mer
än 60 år.
De upplever att Ankarstiftelsen har varit verkliga
främjare av fred. En fred som har levt kvar i tiden. Ett
konkret exempel är den väpnade konflikten i området
som tack vare Ankarstiftelsens ingripande avslutades
med en vapenvila som nu har pågått under flera år.
De uttrycker sin tacksamhet. Resultatet är alla liv
som påverkats positivt. Lönen är de tusentals barn
och ungdomar som under dessa år har tackat ja till en
ny början och är otroligt tacksamma för denna värdefulla möjlighet de fått.
Muchas Gracias. Tack så mycket
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Entropika
SDG 1 Ingen fattigdom
SDG 4 God utbildning
SDG 6 Rent vatten
SDG 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Vattenprojekt i Amazonas
PÅVERKAN:
Förbättrad tillgång till rent dricksvatten bland ursprungsbefolkningen i Amazonas regionen runt Leticia.
• 5 218 personer från ursprungssamhällen med tillgång till rent dricksvatten genom vattenfiltreringsteknik.
• 1 samhälle på 121 personer med en akvedukt. En
andra installation i samhälle med 293 personer pågår.
• 22 samhällen med vattenfiltreringsteknik implementerat genom projektet.
• 6 skolor och 1 barnhem med vattenfiltreringsteknik
implementerat genom projektet.
• 1 693 elever har tillgång till rent dricksvatten.
Namn på skolan
• 1 647 elever har tillgång till dricksvatten. Namn på
skolan
• Förbättrad kompetens att sköta vattenreningen:
• Nätverk av 3 utbildade vattenkoordinatorer (från
samhällena), som gör inspektion, underhåll och installation av vattenfiltreringsteknik i 9 samhällen.
• 5 samhällen med en egen vattenmästare som
sköter sitt samhällssystem. I ett samhälle har en betald vattenservice införts på prov 2021. Ska utvärderas
under 2022.

RESULTAT 2021 AMAZONAS
34 nya installationer av filter i 8 samhällen med
tidigare installationer.
46 installationer av Sawyer mikromembranfilter i
samhället Yoí.

1 akvedukt (vattentorn med distribution) under
uppbyggnad i Ziora Amena (KM 7).
2 vattenreningsverk installerade i San Juan Boscos
skola och i La Aljaba barnhem.

Installation av solpaneler i samhället Canaán. De
används för att pumpa grundvatten till samhällets
vattentorn.
• Genomsnittlig användningsgrad på 75,08 %
beräknat på alla installationer sedan 2014
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Vattenreningsprojekt i Medellín
PÅVERKAN:
Förbättrad tillgång till rent dricksvatten i ytterdelar av
storstaden Medellín:
• 5 458 personer som för närvarande drar nytta av
tillgång till rent dricksvatten i Medellín.

RESULTAT 2021 MEDELLIN
74 nya Sawyer mikromembranfilter installerade i
närheten av El Granizal.
• Genomsnittlig användningsgrad på 88,06 %
för hushållsfilter i El Granizal.

• Förbättrad kompetens att sköta vattenreningen. Utbildat lokalt vattenteam bestående av 5 personer från samhället som inspekterar, servar och
installerar vattenfilter i varje hem var tredje månad.

Vattenreningsprojekt i
La Guajira (norra Colombia)
PÅVERKAN:
Förbättrad tillgång till dricksvatten bland ursprungsbefolkningen i La Guajira:
• 760 personer (700 studenter och 60 invånare i
samhället) med tillgång till dricksvatten.
• 1 samhälle (och dess skola) med vattenfiltreringsteknik implementerad genom projektet.

RESULTAT 2021 MEDELLIN
1 distributionsnätverk nedgrävt i samhället Ahumao 1.
Fixering av vattensystem (skadat av en storm) i
samhället Paraíso.
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Entropikas fadderbarns program

Tillgängligheten och kvaliteten på utbildning i kommunerna Leticia och Puerto Nariño (Amazonas) och deras
ursprungsbefolkning har förbättrats:
• Donationer ges till 25 barn som bor i Leticia, Puerto Nariño eller utanför ursprungssamhällena i Puerto
Rico och Puerto Triunfo, för att stödja deras studier.
Totalt har programmet tagit emot donationer till 73
barn.
• Av dessa donationer investerades 26 % i 2 ungdomar som för närvarande studerar på universitet i
staden Medellín (en läser femte och den andra tredje
terminen) samt en ung flicka som påbörjade sina studier i januari 2022.
Skolutrustning och sportredskap donerades till förmån
för 51 grundskole- och gymnasieelever från Puerto
Rico och Puerto Triunfo, till ett penningvärde av $4
647 991 COP.
• En del medel har använts för att bygga om Puerto
Ricos skola. Det gynnade 37 elever.
• I Puerto Triunfo har ett fint dagis byggts enligt
gällande tekniska standarder, vilket garanterar byggnadens hållbarhet och plats i samhället under många
år framöver. Bekvämligheten med att ha toaletter
tillgängliga minskar också risken för sjukdomar som
överförs genom dålig hantering av avloppsvatten och
hygien.
Komplettering av en bristfällig skolmatplan i samhället
Puerto Rico:
• Råvaror gavs till bageriet i Puerto Rico för att de

37 eleverna i grundskolan skulle få bröd dagligen som
en del av sin kost.
• Humanitärt bistånd till samhället Puerto Rico för
att mildra de negativa effekter som Covid-19-pandemin har haft på livsmedelsförsörjningen i detta samhälle:
• Baslivsmedelsförsörjning till 50 familjer i samhället.
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8-årigt samarbete med Entropika
Det har nu gått 8 år sedan det första samarbetsavtalet undertecknades mellan Ankarstiftelsen och Entropika i Leticia, huvudstad i colombianska Amazonas.
Det som började som ett litet samarbete som syftade
till att revidera och underhålla befintlig vattenfiltreringsteknik i 5 inhemska samhällen har expanderat
avsevärt. Idag har «vattenprojektet» gett tillgång till
rent dricksvatten åt 22 ursprungsbefolkningar i colombianska och peruanska Amazonas, 6 skolor och ett
barnhem i Leticia, 2 utsatta stadsdelar i Medellin (Colombias näst största stad) samt 1 ursprungsbefolkning
i öknen La Guajira (Colombia), som gynnar nästan 15
000 av samhällets mest sårbara människor samtidigt
som de ger dem möjlighet att hantera vattenfiltreringsteknik på egen hand.
Tack vare ett starkt band mellan stiftelserna, ba-

serat på ömsesidig respekt och förtroende, har Ankarstiftelsen beslutat att överlämna sitt skolprogram
samt fadderprogram i Amazonas till Entropika. På senare år har Ankarstiftelsen och Entropika gemensamt
ansökt om medel från Svenska Missionsrådet för att
genomföra ett projekt som tar itu med fattigdomen
bland urbefolkningen i Amazonas genom att förbättra
deras styrbarhet och stärka det civila samhället. Detta
var ett stort steg för båda stiftelserna, eftersom det
öppnade nya dörrar när det gäller organisatorisk tillväxt.
Det är därför som Entropikas team under sitt
25-årsjubileum vill fira Ankarstiftelsen och tacka dem
djupt för det förtroende som har givits vårt arbete under åren, och önskar att denna ömsesidigt fördelaktiga
relation fortsätter i många år framöver.
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Igreja Batista
Filadelfia
SDG 1 Ingen fattigdom
SDG 2 Ingen hunger
SDG 3 God hälsa och välbefinnande
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Ankarstiftelsen stöttar arbetet i Brasilien i form av fadderverksamhet.
Under många år har det migrerat tusentals familjer
från Haiti till Brasilien. Även om de flesta får jobb så
är de oftast lågavlönade och kommer till Brasilien för
att börja om med hela sina liv nedpackade i en enda
resväska. Projektet Mãos que Servem stöttar dem
med grundläggande behov som mat, kläder, skolmaterial, skoluniform, skor, m.m. Under 2021 var det 21
barn som fick stöd, fem avslutade och fem finns på
väntelistan. Förutom fadderverksamhet så driver Mãos
que Servem även fritidsaktiviteter som musiklektioner,
konst och rullskridskoåkning för barn och ungdomar.
I slutet av 2021 anordnades en avslutningsfest där

27

hundratals personer kom för att se en musikal och
rullskridskouppvisning.
Stiftelsen finns i Santa Rosa i södra Brasilien. Där
firar man också ”godhetens dag – Dia do bem” varje
år den första söndagen i december. Detta arrangeras av Mãos que Servem och brukar samla tusentals
människor där olika tjänster erbjuds gratis för samhället. Projektet har en stor påverkan i samhället då de
flesta företagen, kommunalhuset, media, m.m. är med
och stöttar godhetens dag. Det har blivit en dag som
symboliserar solidaritet och det hela initierades av
Ankarstiftelsen. 2021 ställdes firandet in på grund av
pandemin.
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JUCUM
SDG 1 Ingen fattigdom
SDG 2 Ingen hunger
SDG 3 God hälsa och välbefinnande
SDG 4 God utbildning

Ankarstiftelsen stöder JUCUM ekonomiskt sedan 1996.
Resurserna går till att stötta barn på ett barnhem genom att hjälpa till med driftkostnaderna såsom mat,
personal och stipendium för universitetsstudenter.
Genom åren har Ankarstiftelsen också deltagit i köp av
mark för att bygga skolor, bygge av skolor samt stöttat JUCUMs hälsobrigader.

Vi erbjuder en hjälpande hand och vill uppmuntra
barnen att uppnå sina drömmar och förbättra livsvillkoren för barn som lever i utsatthet så att de kan få en
annan världsbild och bryta destruktiva beteenden.
2021 nådde vi cirka 800 personer med nuvarande
program.
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RESULTAT / PÅVERKAN
37 barn har fått barnomsorg i barnhemmet (18 pojkar och 19 flickor)
90% av aktiviteterna som planerades för året kunde genomföras.
90% av barnen var med på alla planerade aktiviteter under året.
99% av barnen hade godkända betyg under 2021
med ett snitt på 4,5 (skala 0 till 5)
Alla universitetsstudenter klarade av sina tentor.
4 av ungdomarna har fått jobb.
160 matpaket delades ut till behövande familjer.
(COVID)
500 personer fick sjukvård i en genomförd
hälsobrigad under året.
37 barn har fått sina rättigheter återställda tack
vare projektet.
36 barn har förbättrat sina skolresultat under året.
8 barn som hade olika sjukdomar när dom kom till
hemmet är nu friska.
5 av 7 familjer som visade dysfunktionella problem
har förbättrat sina relationer.
16 tonåringar som bor på barnhemmet deltog i alla
sju sociala åtgärder som genomfördes under året.
Secondhandbutiken (försäljning av begagnade
kläder) genererade 7500:- i intäkter för hemmet.
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KUNNA
SDG 1 Ingen fattigdom
SDG 16 Fredliga och inkluderande samhällen
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2021 har Kunna försökt att förbättra mätningen av
resultat. Ett tydligt resultat är den låga siffran på antal
avhopp under året, särskilt bland killarna. Organisationen har också ökat arbetet bland flickorna. Där är
intresset större för volleyboll och basket men även
fotboll där en ökning i deltagande har varit tydlig och
de har kunnat skapa fler damlag.
Den påverkan som programmet Gröna Sidan har
skapat hos familjerna återspeglas också i rapporten
och vi kan se att det genomförts 63 föräldramöten var
av 40 av dem var workshops inom det psykosociala
området och 23 möten mer inriktat mot sport/hälsa.
Dessutom har några familjer/barn fått psykosocial
uppföljning för att hjälpa med olika familjeproblem
såsom svårigheter i föräldraskapet, obearbetad sorg,
depression, konflikter, ensamhet, saknaden av vuxen
närvaro i vardagen, m.m.
På ett komplementärt sätt har en serie indikatorer skapats som syftar till att synliggöra målgruppen
av ex-kombattanter (FARC). En av indikatorerna som
kallas Antal ex-kombattanter som deltar i resocialiseringsprocesser, är betydelsefull, eftersom den

synliggör det specifika arbetet som görs med denna
målgrupp. Bland annat har Kunna hjälpt en motorcykelverkstad som startades av ex-kombattanter. Stödet
har gått till att avlasta med lokalhyra och andra kostnader såsom el och vatten och på så sätt hjälpa dem
att komma i gång på arbetsmarknaden samtidigt som
Kunna hjälper med att främja återintegrering av tidigare FARC-kombattanter in i samhället.
Den påverkan som har uppnåtts på lokal och nationell nivå beror på att både Ankarstiftelsen och
Kunna ständigt har stöttat de mest utsatta grupperna
(flyktingar, afroamerikaner och ursprungsbefolkning)
genom idrott, renovering och bygge av bostäder och
skolor, vattenrening, akademiska och sysselsättningsmöjligheter, m.m.
Arbetet som utförs med olika mottagande organisationer fungerar som en skyddande miljö som omvandlar konflikten till fysiska aktiviteter och fritidsaktiviteter, jämställdhet och mångfald, vilket säkerställer ett
omfattande skydd för barn och ungdomar och förbättrar deras livskvalitet i närhet med sina familjer oberoende av det lever på landsbygden eller i städerna.

INDIKATORER
N°

Strategi

Indikator
Antal nådda
familjer

1

Förebyggande
arbete för att
motverka
rekrytering av
minderåriga in
i den väpnade
konflikten

Flyktingfamiljer
eller/och
urbefolkning
(egenskap att de
flyttar ofta)

3

Idrottserkännande

2:a termin

Landsort

103

28

131

Stad

33

96

129

Venezuela

Venezuela, urbefolkningen Embera och Wayú

Antal av dessa
familjer som fått
psykosocialt stöd

15

Venezuela 26 Urbefolkningen Embera 3 Urbefolkningen Wayú 2

Antal under
året

46

Antal

105

155

46

Killar

Antal

403

534

534

676

617

1293

Antal möten/
workshops

23

40

63

Antal Gruppmöten

10

110

120

Antal enskilda
samtal

13

81

94

Ex-kombattanter
som deltar i
resocialiserings
processer

N°

74

Hyra av lokal + del
av drift – motorcykelverkstad

Summa

3,775,832
COP

Bildade
idrottsklubbar

Antal

1

Träningar

Psykosocialt
ingripande

2

1:a termin

Tjejer

Möten/workshop
med föräldrar eller
vårdnadshavare

Främjande av
mänskliga
rättigheter

Målgrupp

74

4,264,688 COP

8,040,520
COP

1
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La Aljaba
SDG 1 Ingen fattigdom
SDG 2 Ingen hunger
SDG 3 God hälsa och välbefinnande
SDG 4 God utbildning

Under 2021 tog La Aljaba emot 92 barn och ungdomar
i utsatthet. Utöver de projekt som drivs under dagarna bedömdes det nödvändigt för en flicka från Peru
samt sex barn från Leticia att flytta till la Aljaba trots
pandemin på grund av extrema situationer i hemmen.
La Aljaba hade stor påverkan i samhället under 2021
eftersom de fortsatte med arbetet trots att många
skolor arbetade på distans och att andra barnomsorgscentra valde att inte öppnas alls.
Arbetslösheten har länge ett stort problem i området och förvärrades av pandemin. Några familjer
har två och ibland tre barn inskrivna på La Aljaba. Att
dessa barn får en daglig och balanserad kost på La
Aljaba har varit ännu mer betydelsefullt under pandemin.
La Aljaba har fått ett nytt vattenfilter som produce-

rar rent vatten till barnen och familjerna som bor i närheten av organisationen. Anläggningen installerades
av Entropika och bekostades av Ankarstiftelsen. Detta
har minskat magbesvär bland familjerna i området
som tidigare endast hade tillgång till orenat flodvatten.
Ett tydligt resultat visas genom föräldrar som vittnar
att barnen har förbättrat sina skolresultat tack vare
La Aljabas arbete. Två av barnen har under 2021 tagit
studenten och avslutade en fas av sin utbildning tack
vare gemensamt arbete som görs inom institutionen.
Stiftelsens arbete är omfattande. Deras mål är att
barnen skall utbildas inom varje område i livet. Utbildningen skall vara holistisk och på så sätt hjälpa till att
skapa hederliga och goda medborgare som har verktyg för att fatta rätt beslut. Organisationen önskar att
barnen skall utveckla framtidsprojekt utifrån individu-
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ella färdigheter och våga drömma om en framtid med
bättre förutsättningar.
La Aljaba har samarbetat i åtta år med Ankarstiftelsen som haft ett omfattande engagemang i området.
Ankarstiftelsen har hjälpt en hel generation av barn
och ungdomar som växer upp i Amazonas. Anläggningarna som används inom verksamheten idag har
byggts upp av Ankarstiftelsen och byggnaderna ses
som ett tecken på Guds kärlek till barnen. Här hittar de
minderåriga en tillflyktsort där de kan lära sig att bryta
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cyklerna av fattigdom och elände genom utbildning.
Representanter från Ankarstiftelsen har besökt La
Aljaba där man sett behoven som finns och kunnat
hjälpa till på plats. Dessutom är det 15 barn samt två
högskolestipendiater som inte längre är del av arbetet
men som fortsätter att få fadderstöd från Ankarstiftelsen. En av de mest positiva aspekterna i detta gemensamma arbete har varit ett ökat förtroende och
kontinuerlig, tydlig och objektiv kommunikation mellan
Ankarstiftelsen och La Aljaba.
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M O T TA G A N D E O R G A N I S AT I O N E R

PFC
SDG 1 Ingen fattigdom
SDG 2 Ingen hunger
SDG 3 God hälsa och välbefinnande
SDG 16 Fredliga och inkluderande samhällen

Det gemensamma arbetet med Ankarstiftelsen som
pågått de senaste 25 åren har gjort det möjligt för PFC
att påverka cirka 4 miljoner människor i hela Colombia.
Människor som var bortglömda, försvarslösa och sårbara. Under de dystraste tiderna när landet upplevde
stor kriminalitet, väpnade konflikter, kidnappningar,
m.m. och även nu under pandemin så har Ankarstiftelsen alltid funnits nära. Samarbetet genom åren har

bara vuxit och blivit starkare.
PFCs insatser är utformade utifrån att försöka stärka mänskliga rättigheter. Något som genomsyrar påverkansarbetet i alla deras program.
Målgruppen består av individer med olika ursprung,
åldrar, preferenser, etniska grupper, religiös övertygelse och sexualitet. De får vara med och påverka arbetet
och tillsammans försöker PFC att bygga upp ett allt-
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Rehabilitering av fångar
Aktivitet

Resultat

Utbildning för medarbetarna inom fängelserna med syftet att ge dem bättre
pedagogiska och teologiska grunder så att de kan undervisa i grupp.
Bättre verktyg och introduktion för volontärerna så att de kan arbeta effektivt
med människor som sitter frihetsberövade.

1122 fängelsearbetare certifierade under den här
sista terminen som fängelse kaplaner.
Bättre samarbete mellan anställda och volontärer.

Möten med före detta frihetsberövade. Detta hjälper PFC att mäta effekten bland
tidigare klienter som upplevt en livsförändring under fängelsevistelsen och som
nu finns ute i samhället. Följa upp deras liv i frihet och uppmuntra dem att fortsätta leva i enlighet med sitt beslut.

Efter att ha suttit frihetsberövade under fem, tio
och till och med tjugo år bidrar dom nu till samhället med sitt arbete som självständiga arbetare,
pastorer, kyrkoledare, byggare, företagare, psykologistuderande, m.m.

Trots hårda restriktioner och svårigheter med tillträde till fängelserna på grund
av Covid 19 var det möjligt att fortsätta att besöka 69 fängelser och genomföra
utbildningen Fångens Pilgrimsfärd.

580 kurser genomförda
69 fängelser
6043 klienter som väljer att få sina liv förvandlade.

Nationella utbildningar med syftet att förbättra och utveckla rapporteringar till
sponsorerna.
Vi introducerade ett nytt coachingsverktyf som kommer att hjälpa våra medarbetare att mer objektivt följa upp och utveckla arbetet i fängelserna och utanför.

65 medarbetare. Uppdelade i 23 representanter för
alla regionalkontoren samt 42 anställda

Aktiviteter för att värdesätta och erkänna hur viktigt volontärsarbetet är på nationell nivå.
PFC är medvetna om att volontärerna är deras största tillgång eftersom de delar
sin tid samt sina livs och yrkeskunskaper för att ge stöd till de frihetsberövade
och hjälpa PFC att utveckla och genomföra olika program/ utbildningar.
Man satsade på utbildning och uppföljning av volontärarbetet.

Starkare band med volontärerna.
Schemalagt arbete
Bättre resultat med arbetet

mer rättvist och inkluderande samhälle. Den främsta
målgruppen är män och kvinnor som är eller har varit
frihetsberövade, barn och ungdomar som hamnat i
konflikt med lagen, familjerna till dessa frihetsberövade, kvinnor i utsatthet och/eller offer för den väpnade
konflikten i Colombia, barn och ungdomar under extrem fattigdom, offer och förövare i den väpnade konflikten som pågått i landet under närmare 60 år.

FÅNGARS VÅRD
PFC har lyckats främja individuellt och kollektivt välbefinnande. Som exempel tar vi ett vittnesbörd av en
man som berättar att han sedan barnsben varit del-

Arbetet med rehabilitering av fångar
2020

2021

Kontaktade klienter

13.661

11.321

Klienter som genomgått
utbildningen Fångens
Pilgrimsfärd

8.041

6.043

Klienter som efter utbildningen bestämmer sig för
att fortsätta med andra
utbildningar som PFC
erbjuder

6.979

5.420
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Mikrolånsprojektet
2020

2021

Män

6

20

Kvinnor

42

95

Minderåriga

0

6

aktig i den väpnade konflikten. Till slut hamnade han i
fängelse med ett straff på mer än 20 år. Han beskriver
att ”Historien i de colombianska fängelser är uppdelad i två: ett före och ett efter PFC börjat arbeta där.
Tack vare deras arbete har många tidigare våldsamma
människor fått sina liv återställda med nya livsper-

spektiv för samhället och deras familjer”. Han fortsätter ”Det slutar inte där. PFC jobbar även utanför murarna. De hjälper villkorslöst våra fruar, barn, ja hela
familjen. Även under tider av enorma behov”.
Detta och tusentals liknande och djupgående vittnesbörd fyller vårt arbete med hopp och glädje trots
stora utmaningar. Syftet med insatserna täcker ett
brett fält som innehåller förebyggande arbete, försoning, upprättelse, motståndskraft, fram till fredlig och
produktiv återanpassning i samhället.
Med varje program har de uppnått olika resultat.

MIKROLÅN
Mikrolånsprojektet har 13 årig erfarenhet av att väg-
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Mikrolån och Focus Business School

Resultat

Påverkan

Med civilsamhällets stöd (HACEB stiftelsen) delades det ut matpaket under de första månaderna
av lockdown.

50 familjer

Under andra terminen delades det ut fler matpaket till de allra mest utsatta familjerna i programmet tack vare ett samarbete med universitetet CPES.

15 familjer

Virtuell och telefonuppföljning för att försöka mildra effekterna av den ekonomiska krisen.

100 företag

FBS utbildningen gick över till digitala lektioner.

Över 80% tog examen. Totalt 87
studenter.

Kreditbetalningar refinansierades och lättnader beviljades så att de skulle kunna fortsätta arbetet med mikroföretagen.

100% av de som beviljades lån
2019, 2020 och 2021.

Under andra kvartalet 2021 trots den ekonomiska och humanitära krisen i Colombia, införde vi
kvoter för återbetalning och analyserade från fall till fall för att besluta vilka företag som kunde
öka sin återbetalning.
Syftet var att säkerställa att minst 60% av mikroentreprenörerna som hade aktiv kredit skulle
bidra med avbetalningar på mellan $50 000, $70 000 och $80 000 colombianska pesos. (ungefär 150 till 200 sek) Resterande fick återgå till den normala återbetalningsnivån och betalar hela
månadsavgiften.

132 aktiva lån omräknades.

FBS – Det skapades verktyg för att förbättra kommunikationen mellan elever och handledare för
läxfrågor, entreprenörskap eller samtal för att följa upp anledning av frånvaro från lektionerna.
Till den tredje klassen 2020-2021 anmäldes elever från olika delar av landet och även personer
med andra nationaliteter som bor i USA, Dominikanska Republiken och Chile. I den fjärde klassen
2021 är de flesta studenterna från Medellin men även den klassen har elever från andra regioner i
landet och en colombiansk person som bor i Australien.

leda människor i processen med affärsinitiativ, affärsidéer, entreprenörskap, utbildning, m.m.
Totalt har det, genom åren beviljats 576 lån med
syftet att starta eller utveckla affärsidéer främst i
Medellin men även andra delar av landet. Detta har
bidragit till att minska fattigdomen i utsatta områden
vilket har förbättrat ekonomin för minst 2 304 personer.

FOTBOLL
Fotbollsprojektet Gröna Sidan uppstod för 14 år sedan

Internationellt samarbete tack
vare FBS.
De digitala lektionerna öppnade
upp dörrar för internationellt utbyte/samarbete.

som ett svar på de latenta behoven hos pojkar, flickor
och ungdomar i utsatta områden kring storstäderna i
Colombia där man saknade förebyggande insatser för
att undvika att barnen lockades av kriminella gäng och
den väpnade konflikten. Med sporten som verktyg har
det skapats våldsförebyggande åtgärder och främjats
en livsförändring bland pojkar och flickor i utsatthet.
Under 2021 var det 758 barn och ungdomar inskrivna i programmet. Genom åren har tusentals barn deltagit i aktiviteterna och flera av dem är idag tränare,
assisterande tränare och volontärer.
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REHABILITERING AV FÅNGAR.

FADDERBARN

Här jobbas det direkt med klienterna och deras familjer. Olika utbildningar erbjuds med syftet att skapa
försoning, upprättelse, återställande av rättvisa (Restorative Justice) och förlåtelse. Allt detta med syftet
att förbättra välbefinnande, samexistens och personliga utveckling under fängelsetiden med sikte på att
de före detta fångarna återintegreras i samhället efter
avtjänat straff.

Fadderverksamhet. Är ett av de äldsta programmen
och har utvecklats med syftet att erbjuda ett omfattande skydd till barn och ungdomar vars förälder/
föräldrar sitter frihetsberövade. Forskning visar på
stor stigmatisering av samhället mot dessa barn. PFC
erbjuder kosttillskott, förebyggande av risksituationer,
identifiering av eventuellt våld eller övergivande av
barn och förebyggande arbete för att motverka skolavhopp.

GRONA SIDAN
Resultat

Påverkan

Besöken, uppföljning och familjerådgivning har lett till att olika
behov hos familjerna har identifierats. På så sätt hanterar vi
våldsförebyggande åtgärder genom idrott och psykosocialt
stöd.

40 barn/ungdomar har personlig uppföljningsplan av olika anledningar:
¶• Ett på grund av drogberoende.
¶• 16 barn/ungdomar med kompulsiva beteenden.
¶• Tre på grund av sitt dåliga självförtroende.
¶• Sju på grund av svårigheter i sin relation med föräldrarna.
¶• 13 visar positiva förändringar i sin vardag tack vare den
personliga uppföljningen.

Med idrotten som ett verktyg jobbas det kontinuerligt och systematiskt så att barnen/ungdomarna fullföljer sina studier.
För att få vara med i projektet måste man studera. Målet är att
de ska vara idrottare utan att lämna skolutbildningen åt sidan.
Studiehjälp och studievägledning.

18 barn/ungdomar har fått personligt stöd med sina studier. 15 i Barranquilla och tre i Medellín.

Utbildningsdagarna ”familias al balón” som riktar sig till barnens vårdnadshavare hade bra uppslutning och de flesta
träffarna kunde ske på plats, med undantag av en som hölls
digitalt. Genom dessa möten främjar vi säkra och skyddande
miljöer för barn och ungdomar. Syftet är också att vårdnadshavare är mer närvarande i de minderårigas fritidsaktiviteter och
visar större engagemang i projektet.

Av 758 inskrivna barn i Medellín och Barranquilla var det 210 vårdnadshavare med på utbildningarna.
Det genomfördes sex utbildningar på söndagseftermiddagarna med ett
snitt av 35 vårdnadshavare med på varje möte (alltid olika regioner).
Målet var 100% närvaro men resultatet blev 25%.
25 enkäter besvarades

PFC använder idrott som ett medel för social integration och
kan på så sätt garantera grundläggande rättigheter hos barnen i form av rätten till idrott, rekreation och hälsosam fritid.

758 barn/ungdomar

På fotbollsplan främjar tränarna egenskaper som disciplin, tillit
och ledarskap hos barn och ungdomar.

758 inskrivna barn/ungdomar

Programmet Anamnesis används som verktyg för att organisera databasen över barn och ungdomar som deltar i programmet Gröna Sidan.

Organiserad databas
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Fadderbarn
2020-2021
Pojkar - totalt 60

flickor - totalt 65

0-5 år

8

6-11 år

22

12-18 år

33

0-5 år

10

6-11 år

24

12-18 år

31

Mammor / kvinnliga vårdnadshavare

83

Pappor / manliga vårdnadshavare

1

Fadderbarn
Resultat

Påverkan

Under årets alla 12 månader har det skett uppföljning och psykosocialt stöd för de 125 barnen
som tillhör fadderbarnsprojektet. Syftet med detta är att främja rätten till skydd, förebyggande av
risksituationer och identifiering av situationer med kränkning eller övergivande av barn. Tack vare
besök och långsiktig närvaro kan de följa utvecklingen av barnens fysiska och psykiska hälsa och
se hur familjemiljön påverkar barnen i deras utveckling.

125 minderåriga
84 familjer

Genom den uppföljning och verifiering som genomförs av minderårigas skolrapport under året
främjas, bland föräldrarna, ett större engagemang för barnens utbildning och kontinuitet i skolan.

Vi hindrar skolavhopp med 98,45%
bland barn och tonåringar.

Vi delade ut 1490 matpaket mellan 2020 och 2021. Med detta har PFC bidragit med att garantera
en grundläggande rättighet som är att familjerna har haft mat att äta även under pandemin.
Särskilt viktigt för barn som lever i utsatthet och fattigdom.

1.490 utdelade matpaket
125 minderåriga 84 familjer

På grund av covid 19-pandemin var vi tvungna att dra ner på fritidsaktiviteterna. Vi genomförde
endast tre aktiviteter som säkerställer grundläggande rättigheter såsom rätten till rekreation,
deltagande i kulturliv och konst, lek, och andra fritidsaktiviteter som är viktiga för barn i en viss
ålder.

125 minderåriga
84 familjer

Det tecknades samarbetsavtal med en institution för teknisk utbildning. Tack vare avtalet får PFC
möjlighet att erbjuda stipendier på 50% eller 100% till barn som vill studera vidare. PFC ser utbildning som en process för att förbättra individers livskvalitet och öka deras självständighet.

3 ungdomar avslutade framgångsrikt sin tekniska utbildning
och tre ungdomar har påbörjat
olika tekniska utbildningar.

Genom psykosociala workshops under 2020 och 2021 där vi riktade oss till minderåriga och deras familjer lyckades vi öka kunskapen om kroppsvård, självkännedom och kontroll över känslor,
familjerelationer och vård av barn, vetskap om olika stödnätverk och verktyg för att minimera
risker i vardagen.

125 minderåriga
84 familjer

Vi ger råd till handledare om att de skall vara särskilt uppmärksamma mot:
• Medicinsk vanvård
• Restriktioner eller begränsningar för att få tillgång till sjukvård på sjukhus.
• Restriktioner för tillgång till skolutbildning i statliga skolor.
• Andra grundläggande behov som eventuellt nekas barnen

84 familjer

Fadderbrev. Två gånger om året skriver alla fadderbarn ett brev till sina fadderföräldrar. Här har
de möjlighet att skapa en relation med sin sponsor (gåvogivare) och känna att de inte är ensamma. Att det finns människor som är intresserade av deras välmående och framtid.
Så här skriver en tonåring i programmet:
- Tack vare det ovillkorliga stöd jag alltid fått upptäckte jag mitt kall, nämligen att utbilda mig till
sjuksköterska för att kunna hjälpa andra med samma kärlek och solidaritet.

120 brev

Stipendiater: Ungdomarna får verktyg och uppföljning under sina studier för att lyckas och på
bästa sätt uppnå de förväntade resultaten.
Genom kontinuerlig uppföljning kan vi identifiera problem i ett tidigt stadium och undvika att
studenter hoppar av sina studier på grund av ekonomiska, akademiska, fysiska eller psykologiska
behov som kan påverka studieprocessen negativt.

Tre studenter som tog examen och
tre som studerar första terminen
har fortsatt sina studier med bra
resultat.
Medelbetyg på 4,5 (skala 0-5)
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Prison Fellowship Sweden
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Fängelsearbetet
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Vi har som målsättning att hjälpa alla som vill till ett
”riktigt liv”. Det innebär arbete på anstalter men också
hämtning och hjälp till behandlingshem eller annat
boende efter muck. Vi försöker få till motivationssamtal där vi har ett curriculum med 14 föredrag/samtal.
Det har under 2021 varit lite svårt att få kontinuitet på
en del anstalter, men vi arbetar på att lösa det efter
pandemin.
Volymmålet med anstaltsarbetet 2021 var att regelbundet besöka sex anstalter och två häkten. Det
har uppnåtts.
För att kunna hjälpa f.d. fångar har vi en nära kontakt med många behandlingshem, boenden, och andra stödorganisationer.
Thomas har medverkat i en vetenskaplig studie om
betydelsen av klosterverksamheten och 12-stegs behandlingen som nu tagits bort. Genomförd av studenter under Jerzy Sarnecki:s ledning.
Vi har hållit utbildning i fängelsearbete med IBUS i
Timmersdala.
Vi har utökats med två volontärer under året och är
vid årsskiftet en anställd och fyra volontärer.
Varje torsdag har vi hållit samtalsgrupp hos KRIS
i Södertälje tillsammans med tre klienter från OmsorgsCompagniet och fem klienter från KRIS. Killarna
är tidigare missbrukare och kriminella och några är
avhoppare från gäng. Vi kör ett KRIM-program men
också med delar av skuld och skam, förlåtelse mm.
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gram med två grupper. Vi har haft många fina enskilda
samtal, ibland med förbön. Vi har även hämtat tre personer vid muck, varav en idag har arbete och ordning
på sitt liv. Vi har haft kontakt med runt fyrtio personer.

ÖSTERÅKER
Katarina, Thomas, Anders
På våren körde vi motivationsgrupper. Från sommaren
har vi endast haft enskilda samtal. Vi har haft kontakt
med fjorton personer kontinuerligt. Vi har kunnat förmedla arbete, behandlingshem och boende.

MARIEFRED
Thomas
Varannan vecka. Haft många gruppsamtal och enskilda samtal. Totalt med runt femton personer.

ASPTUNA
Thomas
Ett par gånger i månaden har vi träffat en livstidsdömd, som nu är ute och arbetar på Second Hand och
har boende.

GÄVLE

Besökta anstalter:

Thomas
En gång i månaden. Har tre klienter som vi träffar kontinuerligt.

STORBODA

SOLLENTUNA

Thomas, Anders, Katarina, Stephanie, Peter
Vi har haft grupper varje måndag där vi täcker tre
olika avdelningar. Grupperna har varit från två till tolv
personer stora. Vi har haft motivationssamtal där vi
försöker påverka motivationen till ett annat liv. Många
har också behövt råd och hjälp att välja behandlingshem eller få hjälp att hoppa av gängverksamhet. Vi
har haft ett stort antal enskilda samtal. Fyra livstidsfångar där vi har varit med i rättegång för tidsbestämning av straffet. Vi har kunnat hjälpa Elber till ett
arbete i Colombia. Vi har haft kontakt med runt femtio
personer.

Thomas
Två grupper varannan vecka. Ganska många deltagare
dessutom enskilda besök.

HUDDINGE
Varannan vecka gör vi s.k. ”Isoleringsbrytande åtgärder” med gängkillar som oftast är unga. Fått förmedla
många killar till avhopparverksamheter. Ofta är dom
unga och väldigt osäkra.
¨

HÄKTEN
Ofta är det väldigt tungt att sitta på häktet med en
stor ovisshet om framtiden och dessutom i många fall

HÄLLBY
Thomas, Katarina, Anders
Besök varannan onsdag. Vi har haft motivationspro-
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Vi har idag drygt trettio personer som vi följer utanför
anstalter och häkten.
1, har gjort behandling, lever drogfritt och är troende
samt har arbete och boende.
2, troende, arbete, bostad och bra relation med sina
barn.
3, hjälpt att få hjälp inte fängelse.
4, går det bra för är på gång med jobb i Spanien.
5, går det bra för har familj och barn och ska utbilda
sig till präst.
6, går det bra för.
7, går det lite fram och tillbaka för har svårt att hålla
sig ifrån flaskan.
8, går det bra för, han vill jobba med oss på
fängelserna. Är troende och har hållit sig ifrån
droger och kriminalitet sedan han muckade från
sitt sista straff.
9, bror till Tino går det inte bra för, han återfaller
gång på gång.
10, avhoppare från ett MC gäng som vi stöttar, har
boende och behandling.
11, hjälper honom kontinuerligt, är ubnder
behandling.
12, avhoppare från gäng som vi har kontinuerlig
kontakt med. Är under behandling.
13, hjälpte vi med muckhämtning och boende med
behandling. Men det går inte bra för honom han
åkte ut från boendet.
14, gängkille från MC gäng som trillade tillbaka.
15, Kille vi har jobbat med på Hällby och som tog
emot tron och verkligen ville. Han lämnade sitt
nya boende och valde att gå tillbaka till det han
kallade ”friheten”. Vi har då och då kontakt och
tror att han en dag tar emot hjälpen och överger
det gamla livet.

16, troende som vi jobbade med på Hällby. Försvann
från boendet och har inte setts till sedan dess.
17, går inte spikrakt för honom men på gång att göra
rätt saker.
18, är troende vi har hjälpt honom till arbete på
Second Hand, bor på behandlingshem. Det går bra
för honom.
19, är på behandlingshem och vi har kontakt ett par
gånger i månaden.
20, snubblar hela tiden men vill bli fri.
21, troende som vi har kontakt med. Bor i Södertälje
och fungerar.
22, Elber, bor med sin familj i Colombia och jobbar
med Ankarstiftelsen som fängelseevangelist.
23, kristen tillhörde nätverk, men går på behandling.
Vi har kontakt.
24, har familj och jobbar som lastbilschaufför, det går
bra för honom.
25, fungerar jättebra. Jobbar inom bygg.
26, har vi kunnat hjälpa till AA och har klarat sig bra.
27, återfall.
28, bor nu i Finland har familj och sköter sig.
29, går det inte så bra för.
30, har familj och hund. Vi har rätt mycket kontakt och
det går bra.
31, har vi kontakt med.
32, en ung kille som är med i behandling.
33, muckade nyligen är med i LP stiftelsen i
Eskilstuna.

SAMMANFATTNING
ANSTALT

ANTAL GRUPPER

ANTAL ENSKILDA SAMTAL

Storboda

32

12

Hällby

28

38

Österåker

7

28

Mariefred

17

9

Asptuna

3

Gävle

9

HÄKTEN Sollentuna, Huddinge, Kronoberg
TOTALT

28

30
112

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 1c9bf51f2add77d11da1c12f6ad3579ed402ded1b99499fbc926037118e80aa35f00f6b7f89cc9107243a5700b53383adc9a1924548602aba2553204e2965ad2

Verksamhetsberättelse

43

Svenska Missionsrådet
(SMR) & Ankarstiftelsen
år 2022

SMR är en paraplyorganisation för kyrkor och organisationer på kristen grund som arbetar både i Sverige
och internationellt. SMR arbetar för hållbar utveckling,
ökad rättvisa och minskad fattigdom. SMR består av
ett 30-tal svenska medlemsorganisationer och Ankarstiftelsen är medlem sedan 2016. Genom avtal med
biståndsmyndigheten Sida har SMR sedan 1980 förmedlat pengar till internationella biståndsinsatser och
det är bland annat med hjälp av dessa medel som vi
nu arbetar med vissa projekt. Ankarstiftelsen är varje
år aktiva i SMR genom deltagande på olika utbildningar, handläggardagar och årsmötet. Vår ordförande
Anders Hagström sitter med i deras utvecklingsutskott
och Daniel Yttermalm i styrelsen.

UNDER ÅRET HAR TRE PROJEKT VARIT IGÅNG
• Projektet “Center for Justice and Restorative Practices (CJRP)”, med Fängelsemissionen som partner. 2021
var det tredje och sista året av detta 3-åriga projekt
som handlar om etablering av ett center för återställande av rättvisa och försoning mellan unga offer
och förövare, som en del i Colombias fredsarbete.
Projektet utgår ifrån ett rättighetsbaserat perspektiv,
det vill säga fokus ligger på att skapa förändring genom att stärka människors egenmakt, istället för att
göra människor till föremål för åtgärder. Deltagarna är
aktörer, inte passiva mottagare. Projektet och organisationen har i ett lagsystem erhållit ärenden inom för-

soning som annars bara staten (åklagarmyndigheten)
arbetat med tidigare. Projektet har under dessa tre år
nått samtliga mål på ett bra sätt. Centret är bildat och
har ett bra team. PFC har funnit fortsatta medel för att
driva centret vidare och de 60t ärenden som var satt
som mål har nåtts och överskridits, (totalt 63 ärenden). Då det funnits en del medel kvar under sista året
har en så kallad No-cost extension efterfrågats och
erhållits vilket betyder att projektet fortsätter mellan
januari och april 2022. Detta gör att ytterligare ärenden kommer att genomföras till den ”slutliga” slutrapporten.
• Projektet ”Alleviating poverty in the Tikuna indigenious communities”, med Entropika som partner. 2021
var det andra av tre år för projektet med syfte att lindra fattigdom inom Tikuna ursprungsbefolkningen vid
Amazonas gräns mellan Colombia och Peru.
• Projektet “Building Entropika’s capacity for increasing its scope and improve local impact”. Aktiviteterna
i detta projekt stärker Entropika och Ankarstiftelsen
som organisationer och partners för att kunna arbeta
med program- och/eller så kallat kärnstöd. Exempel
på aktiviteter; framtagande av personalhandbok, säkerhetsföreskrifter, förbättring av partneranalyser,
konfliktanalyser samt utveckling av uppföljnings- och
utvärderingsmetoder.
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Årsredovisningen
Styrelsen och direktor för Insamlingsstiftelsen Ankaret
(Ankarstiftelsen) får härmed avge årsredovisning för
räkenskapsåret 2021. Årsredovisningen är upprättad i
svenska kronor, SEK om inget annat anges. Stiftelsen
har sitt säte i ÖREBRO.

Allmänt om verksamheten
Ankarstiftelsen är en insamlingsstiftelse för hjälparbete som strävar efter att genomföra långsiktiga och
hållbara insatser med rättighetsperspektiv för behövande människor i Colombia, närliggande länder och i
Sverige. Ankarstiftelsen arbetar med insatser som syftar till att stärka egenmakten för barn, ungdomar och
kvinnor samt andra utsatta grupper.
Ankarstiftelsen vill även arbeta med rehabilitering
av kriminella i den svenska fångvården. I huvudsak
har arbetet skett i Colombia, Brasilien och Sverige. Vår
insats är en droppe i havet, men den gör skillnad för
dem som får hjälp. Stiftelsen arbetar med ett antal
fokusområden: skolor, vatten, försoningsprocesser,
planerade fritidsaktiviteter, mikrolån för kvinnor, fadderverksamhet och stipendiater.
Arbetet är uppdelat på nio mottagande organisationer i Colombia, en i Brasilien och vår svenska fängelsearbete PFS. Hur stiftelsens ändamål främjas framgår
av rapporterna från de mottagande organisationerna.
Ankarstiftelsen har bedrivit en secondhandbutik, Livlinan, i Örebro som avslutades juni 2021.

Styrelsearbetet
Vid årsmötet den åttonde maj 2021 avtackades Börje
Erdtman som varit stiftelse ordförande sedan stiftelsen startade sin verksamhet. Han fortsätter som
styrelseledamot och senior advisor. Ny ordförande är
Anders Hagström och vice ordförande Ingrid Brauer
som även är stiftelsens ekonomiansvarig.
Tidigare ledamöter som sitter kvar är Bengt Albertson, Lotta Bergholm, Lotta Erdtman, Lennart Svensson, Torbjörn Frilund och Eva Johnsson.
Nya i styrelsen under året är Maria Gyllensvärd, Finn
Norgren och Jonas Boström.
Under årsmötet avtackades Katarina Mossberg som
styrelseledamot men hon fortsätter med stort engagemang i arbetet med Prison Fellowship Sweden.
Per-Olof Allerth, Daniel Yttermalm, och Thomas
Lundgren har under året varit adjungerade till styrelsen.
Under året har fem styrelsemöten genomförts.
Verkställande utskott har under året bestått av Börje Erdtman, Anders Hagström, Ingrid Brauer, Per-Olof
Allerth och Daniel Yttermalm. Lotta Bergholm har under året varit adjungerad till VU.
VU har genomfört sju möten under året.
Anders Hagström
Ordförande

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 1c9bf51f2add77d11da1c12f6ad3579ed402ded1b99499fbc926037118e80aa35f00f6b7f89cc9107243a5700b53383adc9a1924548602aba2553204e2965ad2

Årsredovisning

45

Resultat och ställning
2021 års intäkter blev 11,8 miljoner kronor vilket är lite lägre än det första ” Corona året” då Stiftelsens intäkter låg på ca 13 miljoner kronor. Den viktigaste anledningen till minskningen är nedläggningen av Stiftelsens
Secondhandbutik Livlinan. På grund av hyreskontraktet var vi tvungna att flytta och då försöken att hitta ny
lämplig lokal i Örebro ej var framgångsrik så beslutades det tidigt 2021 att lägga ned butiken. Vi noterar att gåvor under året har ökat i förhållande till 2020 medan vi har erhållit 2,2 miljoner i bidrag jämfört med 2,5 miljoner
året innan.

Verksamheten finansieras i första hand genom gåvor från enskilda givare och företag. Andelen enskilda givare har ökat kraftigt från 2020 (34 %) och är nu mer än hälften av insamlade medel (57%). Stort tack till alla våra
trogna gåvogivare
Stiftelsen har under året arbetat med att anpassa kostnaderna efter intäkterna och har därför minskat utbetalningarna till projekt med 1,4 miljoner kronor och dragit ned andra kostnader med ca 600,000 kronor. Detta
gör att den interna verksamheten är ganska ansträngd även om mycket av administration görs av frivilligkrafter. Projektmedel för svenska fängelsemissionen samt för sent på året godkänt fotbollsprojekt från UEFA periodiseras till nästa år. Årets resultat blev därför -718,264 kronor i förhållande till året innan då det var -1551,684
kronor.
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Utbetalat/ Inbetalat
Stiftelsen har insamlade medel och gåvor under 2021 för 8,5 miljoner kronor och vi har betalat ut 9,5 miljoner
kronor, dvs utbetalat/inbetalat ligger på 112%.
2021
Insamlade medel och gåvor 8480 kkr
Utbetalda medel 9580 kkr
Resultat från insamlade medel och gåvor - 1100 kkr
Andel utbetalda i förhållande till insamlade medel är 112%

I historiken nedan redovisas fördelning av betalningar historiskt sedan 2014. Tabellen visar procentuellt utbetalat i förhållande till inbetalat. >100 % betyder att vi har betalat ut mer än vad vi har fått in det året.
Mottagande

2014

2015

2016

2017

2018

125

80

97

85

90

2019

2020

2021

organisation
(% utbetalat/inbetalat)
Fängelsemissionen PFC

78

Svenska Fängelsemissionen
Anclando Corazones

105

114

88
156

Kunna

120

84
125

116

104

100

39

122

99

122

139

Entropika

96

112

95

104

172

99

Para mi Barrio

90

60

77

92

158

170

97

88

122

112

104

80

101

100

114

90

101

84

150

150

155

Ankla Center
JUCUM

67

Aljaba

92

90

125

Igreja Batista Filadelfia
Victoria Elena

398

Ankarstiftelsens styrelse har identifierat fokusområden skolor, fotboll och mikrolånsprojekt. Skolor byggs
via Anclando Corazones i norra Colombia och via Entropika i södra Colombia. Fotbollsprojekt drivs främst via
Kunna men också via Fängelsemissionen och den nya partnern Victoria Elena. Mikrolånsprojekt drivs via Fängelsemissionen. I de fall utbetalda medel överstiger insamlade medel för året, exempelvis Kunna, har styrelsen
tagit beslut att verkställa betalningar till följd av ett bedömt behov hos samarbetspartnern. Även de sociala
verksamheterna Para Mi Barrio och Igreja Batista Filadelfia förklaras av balansering för tidigare år. Entropika år
2020 berodde på stora inköp av vattenfilter. Den nya partnern Victoria Elena är också balanserad i första månaden av 2022.

Omkostnader

Omkostnaderna i förhållande till omsättning är 6,5%.
Omkostnader består av personalkostnader för IT samordnare, 50% projektsamordning samt övriga adminisDetta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
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trativa kostnader såsom revision, medlemsavgifter, internet, hemsida, programvaror.
Insamlingskostnaden består av kostnader för tidningen Ankarbladet samt porto och utgör ca 1,5% av omsättningen.
Diagram Administrativa kostnader 2017-2021. För åren 2020 och 2021 har insamlingskostnaderna separerats
från administrationskostnaderna.

Svenska projektkostnader
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De svenska projektkostnaderna består av kostnader för svenska fängelsemissionen, samt för några månaders
drift och nedläggning av Secondhandbutiken Livlinan. Dessutom ingår personalkostnader för en 1,5 projektsamordningstjänster. Vi gläds åt att vi numera sedan 2020 bedriver arbetet i Svenska fängelser och att vi kunnat
öka vårt engagemang i denna verksamhet för att hjälpa människor tillbaka till samhället.

Kvalitetssäkring av insatser
Varje program eller projekt följs upp med rapporter två gånger per år samt genomgång att Ankarstiftelsens
svenska personal följer upp projektens status via projektuppföljningsmöten. I höstas kunde en uppföljningsresa
göras till Colombia med deltagare både från styrelse, personal och volontärer. Under 2021 har inga organisationsbedömningar genomförts. Däremot har finansiella revisoner utförts av externa lokala revisionsbyråer på
alla våra mottagande organisationer.
Projekthandboken har översatts till spanska och introducerats till de flesta organisationerna.

Väsentliga händelser under
räkenskapsåret och efter dess utgång
Under året avgick stiftelsens grundare och ordförande Börje Erdtman. Han kvarstår i styrelsen tillsvidare och
arbetar oförtrutet vidare med insamling av medel. En omorganisation genomfördes och Per-Olof Allerth tillsattes som direktor och Anders Hagström valdes till ordförande och Ingrid Brauer till vice ordförande. Dessutom
förstärktes organisationen med en projektsamordnare på halvtid i Colombia. Rapporteringsstrukturen har förbättrats och kommunikation och insyn mellan de mottagande organisationerna och svenska Ankarstiftelsen har
utvecklats.
Under det första halvåret avvecklades Second Handbutiken i Örebro.
Under tredje kvartalet blev det klart med en ny satsning på moringa finansierat av ett svenskt företag via företagsgruppen i Bogota. Vi följer detta med stort intresse.
I oktober firade stiftelsen 25-årsjubileum med en härlig dag och konsertkväll tillsammans med ett stort antal
sponsorer och artister.
I slutet av året blev det äntligen klart att ytterligare en organisation välkomnades till Ankarstiftelsen. Den
mottagande organisationen Victoria Elena med den svenska före detta fotbollsspelaren från Hammarby påbörjade sin verksamhet i Cali, Colombia.
I fjärde kvartalet fick stiftelsen beskedet att UEFA Foundation for Children kommer att finansiera fyra nya fotbollsprojekt.
En viktig händelse efter räkenskapsårets utgång är planeringen och start av nytt aktiebolag som kommer att
bedriva secondhandverksamhet för byggmaterial i norra Stockholm. Verksamheten beräknas komma igång under sommaren 2022.
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Resultaträkning
Resultaträkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

617 026

1 649 331

Stiftelsens intäkter
Nettoomsättning
Gåvor

2

8 921 454

8 850 807

Bidrag

3

2 192 548

2 526 891

Övriga rörelseintäkter

38 801

32 811

Summa verksamhetsintäkter

11 769 829

13 059 840

-9 219 099

-10 672 624

Stiftelsens kostnader
Ändamålskostnader
Övriga externa kostnader

4

-731 197

-915 133

Personalkostnader

5

-2 607 728

-2 982 975

Övriga rörelsekostnader

-1 317

0

Summa verksamhetskostnader

-12 559 341

-14 570 732

Verksamhetsresultat

-789 512

-1 510 892

71 530

-50 280

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter

0

12 947

Räntekostnader och liknande resultatposter

-282

-3 459

71 248

-40 792

Resultat efter finansiella poster

-718 264

-1 551 684

Resultat före skatt

-718 264

-1 551 684

ÅRETS RESULTAT

-718 264

-1 551 684

Resultat från finansiella poster
Resultat från övriga värdepapper och fordringar som är anläggningstillgångar

6
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Balansräkning
Balansräkning

Not

2021-12-31

2020-12-31

Andelar i koncernföretag

7

25 000

0

Andra långfristiga värdepappersinnehav

8

587 486

444 880

612 486

444 880

612 486

444 880

783 219

136 732

0

102 263

783 219

238 995

Kassa och bank

1 829 119

2 836 413

Summa omsättningstillgångar

2 612 338

3 075 408

SUMMA TILLGÅNGAR

3 224 824

3 520 288

Ändamålsbestämda medel

820 000

1 435 000

Balanserat kapital

973 764

1 910 448

Årets resultat

-718 264

-1 551 684

1 075 500

1 793 764

1 075 500

1 793 764

Leverantörsskulder

19 485

47 037

Aktuella skatteskulder

46 987

52 191

Skuld erhållna ej nyttjade bidrag

742 194

485 472

Skuld avseende beslutade, ej utbetalda bidrag

1 059 495

759 000

Övriga skulder

66 487

94 485

214 676

288 339

Summa kortfristiga skulder

2 149 324

1 726 524

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER

3 224 824

3 520 288

TILLGÅNGAR
Anläggningstillgångar
Finansiella anläggningstillgångar

Summa anläggningstillgångar
Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter

9

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Eget kapital
Fritt eget kapital

Summa eget kapital
Kortfristiga skulder

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

11
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Noter
NOT 1 REDOVISNINGS- OCH VÄRDERINGSPRINCIPER
ALLMÄNNA UPPLYSNINGAR
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3) samt GIVAs styrande riktlinjer för årsredovisning.
Redovisningsprinciperna är oförändrade jämfört med föregående år.

INTÄKTSREDOVISNING
Nettoomsättning
Intäkt vid försäljning av varor och tjänster redovisas i normalfallet vid försäljningstillfället.

Gåvor
Gåvor redovisas enligt huvudregeln som intäkt när de erhålls. Vad gäller gåvor i form av insamlade kläder och
liknande som organisationen avser att sälja vidare redovisas intäkten vid försäljningen. Gåvor i form av insamlade kläder och liknande som föreningen avser att skänka vidare redovisas inte som intäkt. En gåva som intäktförts redovisas antingen som en tillgång eller en kostnad beroende på om gåvan förbrukas direkt eller inte.
Gåvor som organisationen avser att stadigvarande bruka i verksamheten redovisas som anläggningstillgångar.
Övriga gåvor, som inte förbrukats, redovisas som omsättningstillgångar. Gåvor värderas enligt huvudregeln till
verkligt värde.

Bidrag
Bidrag redovisas som intäkt när villkoren för att erhålla bidraget har uppfyllts. Erhållet vidrag redovisas som
skuld till dess att villkoren för att erhålla bidraget uppfylls. Bidrag som erhållits för att täcka vissa kostnader
(t.ex. för administration) redovisas samma räkenskapsår som den kostnad bidraget är avsett att täcka. erhållna
bidrag värderas till det verkliga värdet av den tillgång som organisationen fått eller kommer att få.

FINANSIELLA INSTRUMENT
Andelar i dotterföretag
Andelar i dotterföretag redovisas till anskaffningsvärde efter avdrag för eventuella nedskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår köpeskillingen som erlagts för aktierna samt förvärvskostnader. Eventuella kapitaltillskott
läggs till anskaffningsvärdet när de uppkommer.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Placeringar i värdepapper som är anskaffade med avsikt att innehas långsiktigt har redovisats till sina anskaffningsvärden. Varje balansdag görs bedömning om eventuellt nedskrivningsbehov.

Kundfordringar/kortfristiga fordringar
Kundfordringar och kortfristiga fordringar redovisas som omsättningstillgångar till det belopp som förväntas bli
inbetalt efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

VERKSAMHETSKOSTNADER
Ändamålskostnader är sådana kostnader som kan hänföras till organisationens uppdrag enligt stadgarna.
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LEASINGAVTAL
Företaget redovisar samtliga leasingavtal, såväl finansiella som operationella, som operationella leasingavtal.
Operationella leasingavtal redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

ÄNDAMÅLSBESTÄMDA MEDEL
I posten Ändamålsbestämda medel i eget kapital redovisas ännu inte förbrukade gåvor och andra ändamålsbestämda medel.

SKULD FÖR ERHÅLLNA EJ NYTTJADE BIDRAG
När stiftelsen erhållit bidrag men ännu inte uppfyllt villkoren redovisas en skuld.

SKULD FÖR BESLUTADE EJ UTBETALDA BIDRAG
När Insamlingsstiftelsen Ankaret fattat beslut om utbetalning av anslag/stöd och meddelat mottagaren men
inte verkställt utbetalningen redovisas detta belopp som en kortfristig skuld .

ERSÄTTNINGAR TILL ANSTÄLLDA
Ersättningar till anställda avser alla former av ersättningar som företaget lämnar till de anställda. Kortfristiga
ersättningar utgörs av bland annat löner, betald semester, betald frånvaro och ersättning efter avslutad anställning (pension). Kortfristiga ersättningar redovisas som kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell
förpliktelse att betala ut en ersättning till följd av en tidigare händelse och en tillförlitlig uppskattning av beloppet kan göras.

Ersättningar till anställda efter avslutad anställning
I företaget finns endast avgiftsbestämda pensionsplaner. Som avgiftsbestämda planer klassificeras planer där
fastställda avgifter betalas och det inte finns förpliktelser att betala något ytterligare, utöver dessa avgifter.
Utgifter för avgiftsbestämda planer redovisas som en kostnad under den period de anställda utför de tjänster som ligger till grund för förpliktelsen.

OFFENTLIGA BIDRAG
Offentliga bidrag redovisas som intäkt då den framtida prestationen som krävs för att erhålla bidraget utförts.
I de fall bidraget erhålls innan prestationen utförts, redovisas bidraget som skuld i balansräkningen. Offentliga
bidrag värderas till det verkliga värdet av vad som erhållits eller kommer att erhållas.

KONCERNFÖRHÅLLANDEN
Företaget är ett moderföretag, men med hänvisning till undantagsreglerna i årsredovisningslagen 7 kap 3§ upprättas ingen koncernredovisning.

UPPSKATTNINGAR OCH BEDÖMNINGAR
Upprättandet av bokslut och tillämpning av redovisningsprinciper, baseras ofta på ledningens bedömningar,
uppskattningar och antaganden som anses vara rimliga vid den tidpunkt då bedömningen görs. UppskattningDetta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
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ar och bedömningar är baserade på historiska erfarenheter och ett antal andra faktorer, som under rådande
omständigheter anses vara rimliga. Resultatet av dessa används för att bedöma de redovisade värdena på tillgångar och skulder, som inte annars framgår tydligt från andra källor. Det verkliga utfallet kan avvika från dessa
uppskattningar och bedömningar. Uppskattningar och antaganden ses över regelbundet.
Inga väsentliga källor till osäkerhet i uppskattningar och antaganden på balansdagen bedöms kunna innebära
en betydande risk för en väsentlig justering av redovisade värden för tillgångar och skulder under nästa räkenskapsår.

NOT UPPLYSNINGAR OM IDEELLT ARBETADE TIMMAR
Stiftelsen har under året haft volontärer som hjälpt till i verksamheten inom olika uppgifter i stiftelsen Det är ca
40 personer som arbetat ideellt uppgående till ca 4 200 h.

NOT 2 ERHÅLLNA GÅVOR
NOT 2 ERHÅLLNA GÅVOR

2021

2020

Allmänheten

6 352 236

4 933 225

Företag

1 737 749

2 877 134

Organisationer

831 469

1 040 448

Summa

8 921 454

8 850 807

2021

2020

Svenska Missionsrådet

1 294 644

1 184 381

Arbetsmarknadsbidrag

897 904

1 342 510

Summa

2 192 548

2 526 891

Gåvor redovisade i resultaträkningen

NOT 3 ERHÅLLNA BIDRAG
NOT 3 ERHÅLLNA BIDRAG
Bidrag och offentliga bidrag redovisade i resultaträkningen

NOT 4 LEASINGAVTAL

Årets leasingkostnader avseende leasingavtal, uppgår till 91 600 kronor.
Framtida leasingavgifter, för icke uppsägningsbara leasingavtal, förfaller till betalning enligt följande:
NOT 4 LEASINGAVTAL

2021

2020

Inom ett år

0

275 000

Summa

0

275 000
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NOT 5 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER
NOT 5 ANSTÄLLDA OCH PERSONALKOSTNADER

2021

2020

8

8

8

8

1 936 188

2 209 741

1 936 188

2 209 741

Pensionskostnader för övriga anställda

104 523

154 318

Övriga sociala avgifter enligt lag och avtal

524 029

557 860

628 552

712 178

2 564 740

2 921 919

Medelantale anställda
Medelantal anställda

Löner och andra ersättningar
Övriga anställda

Sociala kostnader

Totala löner, ersättningar, sociala kostnader och
pensionskostnader

NOT 6

RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH
FORDRINGAR SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

NOT 6 RESULTAT FRÅN ÖVRIGA VÄRDEPAPPER OCH FORDRINGAR

2021

2020

Resultat vid avyttringar

71 530

-50 280

Summa

71 530

-50 280

NOT 7 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG

2021-12-31

2020-12-31

Inköp

25 000

0

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

25 000

0

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE

25 000

0

SOM ÄR ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR

NOT 7 ANDELAR I KONCERNFÖRETAG
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NOT 8 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV
NOT 8 ANDRA LÅNGFRISTIGA VÄRDEPAPPERSINNEHAV

2021-12-31

2020-12-31

Ingående anskaffningsvärden

444 880

677 400

Inköp/erhållna gåvor

785 512

672 304

Försäljningar

-642 906

-904 824

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden

587 486

444 880

UTGÅENDE REDOVISAT VÄRDE

587 486

444 880

NOT 9 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER
NOT 9 FÖRUTBETALDA KOSTNADER OCH UPPLUPNA INTÄKTER

2021-12-31

2020-12-31

Upplupen fordran lönebidrag

0

79 363

Förutbetalda hyreskostnader

0

22 990

0

102 353

NOT 10 FÖRÄNDRING AV EGET KAPITAL
NOT 10 FÖRÄNDRING AV EGET

Ändamålsbest.

Fritt eget

Årets

Summa eget

KAPITAL

medel

kapital

Resultat

kapital

Belopp vid årets ingång

1 435 000

1 910 448

-1 551 684

1 793 764

-1 551 684

1 551 684

0

-718 264

-718 264

Disposition av föregående års resultat:
Årets resultat
Utnyttjande av ändamålsb. medel

-615 000

615 000

BELOPP VID ÅRETS UTGÅNG

820 000

973 764

0

-718 264

1 075 500
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NOT 11 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER
NOT 11 UPPLUPNA KOSTNADER OCH FÖRUTBETALDA INTÄKTER

2021-12-31

2020-12-31

Upplupna semesterlöner

102 478

169 943

Upplupna sociala avgifter

32 198

53 396

ÖVRIGA POSTER

80 000

65 000

214 676

288 339

Örebro den dag som framgår av digital signatur

Per-Olof Allerth
Direktor

Börje Erdtman
Stiftare

Anders Hagström
Ordförande

Ingrid Brauer
Vice ordförande

Liselott Erdtman

Charlotte Bergholm Fragell

Bengt Albertsson

Lennart Svensson

Eva Johnsson

Torbjörn Frilund

Maria Gyllensvärd

Finn Norgren

Jonas Boström

Vår revisionsberättelse har lämnats den dag som framgår av digital signatur
Höglandets Revisionsbyrå AB

Leif Göransson
Auktoriserad revisor
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Undertecknare

Per-Olof Allerth

Undertecknad med BankID: MICHAEL
PER-OLOF ALLERTH (197710018610)

Insamlingsstiftelsen Ankaret (875002-7800)

Betrodd tidsstämpel:
2022-04-21 15:07:16 UTC

Direktor

E-post: per-olof.allerth@ankarstiftelsen.se
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown
(desktop)
IP nummer: 80.68.115.105
IP Plats: Hjo, Västra Götaland County, Sweden

Charlotte Bergholm Fagrell
Insamlingsstiftelsen Ankaret

E-post: lotta.bergholm@ankarstiftelsen.se
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown
(desktop)
IP nummer: 78.66.64.245
IP Plats: Örebro, Örebro County, Sweden

Maria Gyllensvärd
Insamlingsstiftelsen Ankaret

E-post: maria.gyllensvard@ankarstiftelsen.se
Enhet: Firefox 99.0 on Windows 10 Unknown (desktop)
IP nummer: 83.249.178.72
IP Plats: Linköping, Östergötland County, Sweden

Undertecknad med BankID:
CHARLOTTE BERGHOLM FAGRELL
(196504282788)
Betrodd tidsstämpel:
2022-04-21 15:43:36 UTC

Undertecknad med BankID: MARIA
GYLLENSVÄRD (197408023948)
Betrodd tidsstämpel:
2022-04-21 15:59:36 UTC

Anders Hagström

Undertecknad med BankID: ANDERS
HAGSTRÖM (195911075918)

Insamlingsstiftelsen Ankaret (875002-7800)

Betrodd tidsstämpel:
2022-04-21 16:01:11 UTC

Ordförande

E-post: anders.hagstrom@ankarstiftelsen.se
Enhet: Chrome Mobile iOS 100.0.4896.85 on iOS 15.4
Apple iPhone (smartphone)
IP nummer: 213.101.14.37
IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden
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Undertecknare

Lennart Svensson
Insamlingsstiftelsen Ankaret

E-post: lennart.svensson@ankarstiftelsen.se
Enhet: Mobile Safari 14.1.2 on iOS 14.8.1 Apple iPhone
(smartphone)
IP nummer: 78.69.234.234
IP Plats: Gabo, Västra Götaland County, Sweden

Torbjörn Frilund
Insamlingsstiftelsen Ankaret

E-post: torbjorn.frilund@ankarstiftelsen.se
Enhet: Chrome Mobile iOS 100.0.4896.85 on iOS 15.4
Apple iPad (tablet)
IP nummer: 90.228.216.103
IP Plats: Norrtaelje, Stockholm County, Sweden

Undertecknad med BankID: Åke
Lennart Svensson (194810069353)
Betrodd tidsstämpel:
2022-04-21 16:27:20 UTC

Undertecknad med BankID: TORBJÖRN
FRILUND (196305173970)
Betrodd tidsstämpel:
2022-04-21 17:12:52 UTC

Ingrid Brauer

Undertecknad med BankID: INGRID
BRAUER (196203063323)

Insamlingsstiftelsen Ankaret

Betrodd tidsstämpel:
2022-04-21 17:14:25 UTC

Vice ordförande/ekonomiansvarig

E-post: ingrid.brauer@ankarstiftelsen.se
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown
(desktop)
IP nummer: 147.161.189.71
IP Plats: Kista, Stockholm County, Sweden

Bengt Albertsson
Insamlingsstiftelsen Ankaret

E-post: bengt.albertson@ankarstiftelsen.se
Enhet: Microsoft Edge 100.0.1185.44 on Windows 10
Unknown (desktop)
IP nummer: 85.226.252.194
IP Plats: Vaxjo, Kronoberg County, Sweden

Liselott Erdtman
Insamlingsstiftelsen Ankaret

E-post: lotta.erdtman@ankarstiftelsen.se
Enhet: Safari 15.3 on Mac 10.15.6 Unknown (desktop)
IP nummer: 90.235.93.60
IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden

Undertecknad med BankID: BENGT
ALBERTSON (194510042478)
Betrodd tidsstämpel:
2022-04-21 17:59:25 UTC

Undertecknad med BankID: Anna
Liselott Erdtman (196804192927)
Betrodd tidsstämpel:
2022-04-21 17:59:32 UTC
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Undertecknare

Eva Johnsson

Insamlingsstiftelsen Ankaret
E-post: eva.e.johnsson@kronoberg.se
Enhet: VMware AirWatch 22.03 on iOS 15.4.1 Apple iPad
(tablet)
IP nummer: 84.216.127.106
IP Plats: Uppsala, Uppsala County, Sweden

Jonas Boström

Insamlingsstiftelsen Ankaret
E-post: jonas@blahuset.info
Enhet: Mobile Safari 15.4 on iOS 15.4.1 Apple iPhone
(smartphone)
IP nummer: 94.234.97.242
IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

Börje Erdtman

Insamlingsstiftelsen Ankaret
E-post: borje@erdtman.se
Enhet: Mobile Safari 15.4 on iOS 15.4.1 Apple iPhone
(smartphone)
IP nummer: 80.68.120.105
IP Plats: Tidaholm, Västra Götaland County, Sweden

Finn Norgren

Insamlingsstiftelsen Ankaret
E-post: finn.norgren@ankarstiftelsen.se
Enhet: Firefox 99.0 on Windows 10 Unknown (desktop)
IP nummer: 37.46.121.243
IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

Leif Göransson

Höglandets Revisionsbyrå AB
E-post: leif.goransson@hoglandetsrevision.se
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown
(desktop)
IP nummer: 146.66.237.6
IP Plats: Jönköping, Jönköping, Sweden

Undertecknad med BankID: EVA
JOHNSSON (195806179023)
Betrodd tidsstämpel:
2022-04-21 19:21:25 UTC

Undertecknad med BankID: Jonas
Wilhelm Boström (196907310194)
Betrodd tidsstämpel:
2022-04-21 20:04:26 UTC

Undertecknad med BankID: Börje
Ingemar Erdtman (194310012838)
Betrodd tidsstämpel:
2022-04-22 01:46:04 UTC

Undertecknad med BankID: Finn Olov
Norgren (194906100377)
Betrodd tidsstämpel:
2022-04-22 08:33:42 UTC

Undertecknad med BankID: LEIF
GÖRANSSON (197711062450)
Betrodd tidsstämpel:
2022-04-22 08:34:58 UTC
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Aktivitetslogg
Betrodd tidsstämpel

Aktivitet med insamlade uppgifter

2022-04-22 08:34:58 UTC

Dokumentet signerades av Leif Göransson
(leif.goransson@hoglandetsrevision.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 146.66.237.6 - IP Plats: Jönköping, Jönköping, Sweden

2022-04-22 08:34:51 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Leif Göransson
(leif.goransson@hoglandetsrevision.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 146.66.237.6 - IP Plats: Jönköping, Jönköping, Sweden

2022-04-22 08:34:31 UTC

Dokumentet lästes igenom av Leif Göransson
(leif.goransson@hoglandetsrevision.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 146.66.237.6 - IP Plats: Jönköping, Jönköping, Sweden

2022-04-22 08:34:22 UTC

Dokumentet öppnades av Leif Göransson
(leif.goransson@hoglandetsrevision.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 146.66.237.6 - IP Plats: Jönköping, Jönköping, Sweden

2022-04-22 08:33:48 UTC

Dokumentet skickades till Leif Göransson (leif.goransson@hoglandetsrevision.se)
Enhet: ()

2022-04-22 08:33:42 UTC

Dokumentet signerades av Finn Norgren (finn.norgren@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Firefox 99.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 37.46.121.243 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2022-04-22 08:33:35 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Finn Norgren
(finn.norgren@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Firefox 99.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 37.46.121.243 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2022-04-22 01:46:04 UTC

Dokumentet signerades av Börje Erdtman (borje@erdtman.se)
Enhet: Mobile Safari 15.4 on iOS 15.4.1 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 80.68.120.105 - IP Plats: Tidaholm, Västra Götaland County, Sweden

2022-04-22 01:45:56 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Börje Erdtman (borje@erdtman.se)
Enhet: Mobile Safari 15.4 on iOS 15.4.1 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 80.68.120.105 - IP Plats: Tidaholm, Västra Götaland County, Sweden

2022-04-22 01:44:55 UTC

Dokumentet lästes igenom av Börje Erdtman (borje@erdtman.se)
Enhet: Mobile Safari 15.4 on iOS 15.4.1 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 80.68.120.105 - IP Plats: Tidaholm, Västra Götaland County, Sweden

2022-04-22 01:44:43 UTC

Dokumentet öppnades av Börje Erdtman (borje@erdtman.se)
Enhet: Mobile Safari 15.4 on iOS 15.4.1 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 80.68.120.105 - IP Plats: Tidaholm, Västra Götaland County, Sweden

2022-04-21 20:04:26 UTC

Dokumentet signerades av Jonas Boström (jonas@blahuset.info)
Enhet: Mobile Safari 15.4 on iOS 15.4.1 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 94.234.97.242 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
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2022-04-21 20:04:18 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Jonas Boström (jonas@blahuset.info)
Enhet: Mobile Safari 15.4 on iOS 15.4.1 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 94.234.97.242 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2022-04-21 20:03:59 UTC

Dokumentet lästes igenom av Jonas Boström (jonas@blahuset.info)
Enhet: Mobile Safari 15.4 on iOS 15.4.1 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 94.234.97.242 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2022-04-21 20:03:18 UTC

Dokumentet öppnades av Jonas Boström (jonas@blahuset.info)
Enhet: Mobile Safari 15.4 on iOS 15.4.1 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 94.234.97.242 - IP Plats: Stockholm, Stockholm County, Sweden

2022-04-21 19:21:25 UTC

Dokumentet signerades av Eva Johnsson (eva.e.johnsson@kronoberg.se)
Enhet: VMware AirWatch 22.03 on iOS 15.4.1 Apple iPad (surfplatta)
IP nummer: 84.216.127.106 - IP Plats: Uppsala, Uppsala County, Sweden

2022-04-21 19:21:17 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Eva Johnsson
(eva.e.johnsson@kronoberg.se)
Enhet: VMware AirWatch 22.03 on iOS 15.4.1 Apple iPad (surfplatta)
IP nummer: 84.216.127.106 - IP Plats: Uppsala, Uppsala County, Sweden

2022-04-21 19:18:23 UTC

Dokumentet lästes igenom av Eva Johnsson (eva.e.johnsson@kronoberg.se)
Enhet: VMware AirWatch 22.03 on iOS 15.4.1 Apple iPad (surfplatta)
IP nummer: 84.216.127.106 - IP Plats: Uppsala, Uppsala County, Sweden

2022-04-21 19:17:26 UTC

Dokumentet öppnades av Eva Johnsson (eva.e.johnsson@kronoberg.se)
Enhet: VMware AirWatch 22.03 on iOS 15.4.1 Apple iPad (surfplatta)
IP nummer: 84.216.127.106 - IP Plats: Uppsala, Uppsala County, Sweden

2022-04-21 17:59:32 UTC

Dokumentet signerades av Liselott Erdtman (lotta.erdtman@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Safari 15.3 on Mac 10.15.6 Unknown (dator)
IP nummer: 90.235.93.60 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden

2022-04-21 17:59:25 UTC

Dokumentet signerades av Bengt Albertsson (bengt.albertson@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Microsoft Edge 100.0.1185.44 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 85.226.252.194 - IP Plats: Vaxjo, Kronoberg County, Sweden

2022-04-21 17:59:24 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Liselott Erdtman
(lotta.erdtman@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Safari 15.3 on Mac 10.15.6 Unknown (dator)
IP nummer: 90.235.93.60 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden

2022-04-21 17:59:17 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Bengt Albertsson
(bengt.albertson@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Microsoft Edge 100.0.1185.44 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 85.226.252.194 - IP Plats: Vaxjo, Kronoberg County, Sweden

2022-04-21 17:58:51 UTC

Dokumentet lästes igenom av Liselott Erdtman
(lotta.erdtman@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Safari 15.3 on Mac 10.15.6 Unknown (dator)
IP nummer: 90.235.93.60 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden

2022-04-21 17:58:33 UTC

Dokumentet laddades ner av Bengt Albertsson
(bengt.albertson@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Microsoft Edge 100.0.1185.44 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 85.226.252.194 - IP Plats: Vaxjo, Kronoberg County, Sweden

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
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2022-04-21 17:57:01 UTC

Dokumentet öppnades av Liselott Erdtman (lotta.erdtman@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Safari 15.3 on Mac 10.15.6 Unknown (dator)
IP nummer: 90.235.93.60 - IP Plats: Gothenburg, Västra Götaland County, Sweden

2022-04-21 17:57:00 UTC

Dokumentet skrevs ut av Bengt Albertsson (bengt.albertson@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Microsoft Edge 100.0.1185.44 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 85.226.252.194 - IP Plats: Vaxjo, Kronoberg County, Sweden

2022-04-21 17:56:39 UTC

Dokumentet lästes igenom av Bengt Albertsson
(bengt.albertson@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Microsoft Edge 100.0.1185.44 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 85.226.252.194 - IP Plats: Vaxjo, Kronoberg County, Sweden

2022-04-21 17:53:14 UTC

Dokumentet öppnades av Bengt Albertsson (bengt.albertson@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Microsoft Edge 100.0.1185.44 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 85.226.252.194 - IP Plats: Vaxjo, Kronoberg County, Sweden

2022-04-21 17:46:58 UTC

Dokumentet lästes igenom av Finn Norgren (finn.norgren@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 88.206.211.109 - IP Plats: Saevsjoe, Jönköping, Sweden

2022-04-21 17:46:35 UTC

Dokumentet öppnades av Finn Norgren (finn.norgren@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 88.206.211.109 - IP Plats: Saevsjoe, Jönköping, Sweden

2022-04-21 17:14:25 UTC

Dokumentet signerades av Ingrid Brauer (ingrid.brauer@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 147.161.189.71 - IP Plats: Kista, Stockholm County, Sweden

2022-04-21 17:14:17 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Ingrid Brauer
(ingrid.brauer@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 147.161.189.71 - IP Plats: Kista, Stockholm County, Sweden

2022-04-21 17:13:20 UTC

Dokumentet lästes igenom av Ingrid Brauer (ingrid.brauer@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 147.161.189.71 - IP Plats: Kista, Stockholm County, Sweden

2022-04-21 17:13:05 UTC

Dokumentet öppnades av Ingrid Brauer (ingrid.brauer@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.88 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 176.10.146.214 - IP Plats: Västerås, Västmanland County, Sweden

2022-04-21 17:12:52 UTC

Dokumentet signerades av Torbjörn Frilund (torbjorn.frilund@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome Mobile iOS 100.0.4896.85 on iOS 15.4 Apple iPad (surfplatta)
IP nummer: 90.228.216.103 - IP Plats: Norrtaelje, Stockholm County, Sweden

2022-04-21 17:12:45 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Torbjörn Frilund
(torbjorn.frilund@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome Mobile iOS 100.0.4896.85 on iOS 15.4 Apple iPad (surfplatta)
IP nummer: 90.228.216.103 - IP Plats: Norrtaelje, Stockholm County, Sweden

2022-04-21 17:12:10 UTC

Dokumentet lästes igenom av Torbjörn Frilund
(torbjorn.frilund@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome Mobile iOS 100.0.4896.85 on iOS 15.4 Apple iPad (surfplatta)
IP nummer: 90.228.216.103 - IP Plats: Norrtaelje, Stockholm County, Sweden

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

2022-04-21 17:07:05 UTC

Dokumentet öppnades av Torbjörn Frilund (torbjorn.frilund@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome Mobile iOS 100.0.4896.85 on iOS 15.4 Apple iPad (surfplatta)
IP nummer: 90.228.216.103 - IP Plats: Norrtaelje, Stockholm County, Sweden

2022-04-21 16:27:20 UTC

Dokumentet signerades av Lennart Svensson
(lennart.svensson@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Mobile Safari 14.1.2 on iOS 14.8.1 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 78.69.234.234 - IP Plats: Gabo, Västra Götaland County, Sweden

2022-04-21 16:27:12 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Lennart Svensson
(lennart.svensson@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Mobile Safari 14.1.2 on iOS 14.8.1 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 78.69.234.234 - IP Plats: Gabo, Västra Götaland County, Sweden

2022-04-21 16:24:42 UTC

Dokumentet lästes igenom av Lennart Svensson
(lennart.svensson@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Mobile Safari 14.1.2 on iOS 14.8.1 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 78.69.234.234 - IP Plats: Gabo, Västra Götaland County, Sweden

2022-04-21 16:19:08 UTC

Dokumentet öppnades av Lennart Svensson
(lennart.svensson@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Mobile Safari 14.1.2 on iOS 14.8.1 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 78.69.234.234 - IP Plats: Gabo, Västra Götaland County, Sweden

2022-04-21 16:01:11 UTC

Dokumentet signerades av Anders Hagström
(anders.hagstrom@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome Mobile iOS 100.0.4896.85 on iOS 15.4 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 213.101.14.37 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-21 16:01:03 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Anders Hagström
(anders.hagstrom@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome Mobile iOS 100.0.4896.85 on iOS 15.4 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 213.101.14.37 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-21 15:59:36 UTC

Dokumentet signerades av Maria Gyllensvärd
(maria.gyllensvard@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Firefox 99.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.249.178.72 - IP Plats: Linköping, Östergötland County, Sweden

2022-04-21 15:59:29 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Maria Gyllensvärd
(maria.gyllensvard@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Firefox 99.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.249.178.72 - IP Plats: Linköping, Östergötland County, Sweden

2022-04-21 15:58:35 UTC

Dokumentet lästes igenom av Anders Hagström
(anders.hagstrom@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome Mobile iOS 100.0.4896.85 on iOS 15.4 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 213.101.14.37 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-21 15:58:10 UTC

Dokumentet lästes igenom av Maria Gyllensvärd
(maria.gyllensvard@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Firefox 99.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.249.178.72 - IP Plats: Linköping, Östergötland County, Sweden

2022-04-21 15:55:22 UTC

Dokumentet öppnades av Anders Hagström
(anders.hagstrom@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Mobile Safari 15.4 on iOS 15.4.1 Apple iPhone (smartmobil)
IP nummer: 213.101.14.37 - IP Plats: Malmo, Skåne County, Sweden

2022-04-21 15:54:59 UTC

Dokumentet öppnades av Maria Gyllensvärd
(maria.gyllensvard@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Firefox 99.0 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 83.249.178.72 - IP Plats: Linköping, Östergötland County, Sweden

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

2022-04-21 15:43:36 UTC

Dokumentet signerades av Charlotte Bergholm Fagrell
(lotta.bergholm@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 78.66.64.245 - IP Plats: Örebro, Örebro County, Sweden

2022-04-21 15:43:29 UTC

Dokumentet verifierades genom BankID av Charlotte Bergholm Fagrell
(lotta.bergholm@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 78.66.64.245 - IP Plats: Örebro, Örebro County, Sweden

2022-04-21 15:38:19 UTC

Dokumentet lästes igenom av Charlotte Bergholm Fagrell
(lotta.bergholm@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 78.66.64.245 - IP Plats: Örebro, Örebro County, Sweden

2022-04-21 15:38:03 UTC

Dokumentet öppnades av Charlotte Bergholm Fagrell
(lotta.bergholm@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 78.66.64.245 - IP Plats: Örebro, Örebro County, Sweden
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Dokumentet signerades av Per-Olof Allerth (per-olof.allerth@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 80.68.115.105 - IP Plats: Hjo, Västra Götaland County, Sweden
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Dokumentet verifierades genom BankID av Per-Olof Allerth (perolof.allerth@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 80.68.115.105 - IP Plats: Hjo, Västra Götaland County, Sweden
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Dokumentet lästes igenom av Per-Olof Allerth (perolof.allerth@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 80.68.115.105 - IP Plats: Hjo, Västra Götaland County, Sweden
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Dokumentet öppnades av Per-Olof Allerth (per-olof.allerth@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 80.68.115.105 - IP Plats: Hjo, Västra Götaland County, Sweden
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Dokumentet skickades till Jonas Boström (jonas@blahuset.info)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 88.206.211.109 - IP Plats: Saevsjoe, Jönköping, Sweden
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Dokumentet skickades till Finn Norgren (finn.norgren@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 88.206.211.109 - IP Plats: Saevsjoe, Jönköping, Sweden
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Dokumentet skickades till Maria Gyllensvärd
(maria.gyllensvard@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 88.206.211.109 - IP Plats: Saevsjoe, Jönköping, Sweden

2022-04-21 15:03:08 UTC

Dokumentet skickades till Torbjörn Frilund (torbjorn.frilund@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 88.206.211.109 - IP Plats: Saevsjoe, Jönköping, Sweden

2022-04-21 15:03:04 UTC

Dokumentet skickades till Eva Johnsson (eva.e.johnsson@kronoberg.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 88.206.211.109 - IP Plats: Saevsjoe, Jönköping, Sweden

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
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Dokumentet skickades till Lennart Svensson
(lennart.svensson@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 88.206.211.109 - IP Plats: Saevsjoe, Jönköping, Sweden

2022-04-21 15:02:56 UTC

Dokumentet skickades till Bengt Albertsson (bengt.albertson@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 88.206.211.109 - IP Plats: Saevsjoe, Jönköping, Sweden

2022-04-21 15:02:52 UTC

Dokumentet skickades till Charlotte Bergholm Fagrell
(lotta.bergholm@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 88.206.211.109 - IP Plats: Saevsjoe, Jönköping, Sweden

2022-04-21 15:02:47 UTC

Dokumentet skickades till Liselott Erdtman (lotta.erdtman@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 88.206.211.109 - IP Plats: Saevsjoe, Jönköping, Sweden

2022-04-21 15:02:43 UTC

Dokumentet skickades till Ingrid Brauer (ingrid.brauer@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 88.206.211.109 - IP Plats: Saevsjoe, Jönköping, Sweden
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Dokumentet skickades till Anders Hagström
(anders.hagstrom@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 88.206.211.109 - IP Plats: Saevsjoe, Jönköping, Sweden

2022-04-21 15:02:34 UTC

Dokumentet skickades till Börje Erdtman (borje@erdtman.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 88.206.211.109 - IP Plats: Saevsjoe, Jönköping, Sweden
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Dokumentet skickades till Per-Olof Allerth (per-olof.allerth@ankarstiftelsen.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 88.206.211.109 - IP Plats: Saevsjoe, Jönköping, Sweden
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Dokumentet förseglades av Leif Göransson
(leif.goransson@hoglandetsrevision.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 88.206.211.109 - IP Plats: Saevsjoe, Jönköping, Sweden
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Dokumentet skapades av Leif Göransson (leif.goransson@hoglandetsrevision.se)
Enhet: Chrome 100.0.4896.127 on Windows 10 Unknown (dator)
IP nummer: 88.206.211.109 - IP Plats: Saevsjoe, Jönköping, Sweden

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.

