
 Rapport från Tuzla

Redovisning av erhållna pengar för första halvåret 2014

FUB har lämnat följande bidrag:

6000 kr( del av den överenskomna utbetalningen till föreningen)

3000 kr insamlade pengar lotterier,försäljningar,julfest,privatpersoner

Pengarna har använts till att delta i en fotbollsturnering i Travnik där 
föreningens lag vann en guldmedalj. De fick T-shirt men fick själva betala 
kostnaden för att tryck föreningsnamn och logga  på dem.

De har också deltagit i en basketturnering i Sarajevo där de vann en 
silvermedalj.

De var i Travnik samtidigt som regnen och översvämningarna började.

Precis när de hade kört över en flod kom en vattenmassa och förstörde bron.

Det var i sista minuten de lyckades ta sig hem sen blev vägen avstängd på 
grund av översvämningar och rasrisk. Vi tackade gud att vi klarade oss 
skriver de.

De var tvungna att använda lite av pengarna till telefonräkningar men de har
också använt pengar för att köpa material till den dagliga verksamheten.

De insamlade pengarna använde de i huvudsak till Duvangruppens 
verksamhet. De har under våren haft 10 möten och ordnat två fester.

Jag har gjort en förenklad redovisning av hur de har använt pengarna

 Exakt redovisning i euro och konvertibla mark finns hos FUB

Sportaktiviteter            1955 kr

Tryckning av T-shirt        530 kr

Aktiviteter för Duvan     2256 kr

Material till verksamheten  2823 kr

Telefon                              911 kr

Bankprovision                   160kr

Återstående                       300 kr           Sammanlagt  8935 kr

Växjö den 3.8 2014   Kajsa Sundström



Redovisning av insamlade pengar för renovering efter 
översvämningen i maj

FUB skickade den 19.6 2014 följande bidrag till föreningen i Tuzla

3000 kr, del av det årliga projektstödet

4000 kr, insamlade bidrag 

De största problemen för föreningen var att taket läckte efter de stora regnen
i maj. Detta gjorde att mycket material, möbler och delar av golv blev 
förstörda.

 Floden som rinner utanför föreningens lokaler svämmade över och vatten 
trängde upp genom avloppsrören. Det blev en del skador på toaletterna.

Pengarna som de fick användes till reparation av taket och en del 
rörinstallationer som måste bytas och till material för att kunna sanera.

De har också köpt material för att måla om väggar men kan inte få hjälp 
med det förrän i september.

De fick också lov att använda lite av pengarna till telefonräkningar eftersom 
våra pengar är de enda bidrag de får.

De använde också lite av pengarna till medlemsaktiviteter bl.a att bada i 
saltsjön. De kunde inte använda mer än en liten del av sina lokaler och 
ordnade därför utomhusaktiviteter för att kunna träffas.

Förenklad redovisning  ( exakt redovisning i euro och K-mark finns hos FUB)

Reparation av tak och rörledningar           2646 kr

Material för reparation av golv o väggar     1836 kr

Material för sanering                                   990 kr

Telefonräkningar                                         450 kr

Aktiviteter för medlemmarna                       693 kr

Bankavgift                                                     80 kr

Återstående                                                 540 kr  totalt redovisat 7235 kr

Växjö den 3.8 2014          Kajsa Sundström



 


