
Halvårsrapport från Tuzla

Vid telefonsamtal med Saida den 11 juli hälsade hon till alla i FUB och Klippan 
och tackade för det stöd vi ger dem. Pengarna från oss är den enda fasta inkomst 
de har utöver de pengar som de får från kommunen.

De hade blivit lovade 400 euro men hade inte fått dem ännu.

Pengarna från oss använder de i huvudsak till medlemsaktiviteter och framför 
allt för att kunna fortsätta att delta i olika idrottsevenemang.

Så här skriver Nermina:

19.1 2011 fick vi 1117.34 euro det blev 2184.66 i Konvertibla Mark.

 1 euro är ungefär 2 KM

100.KM använde vi i mars till Golubs aktiviteter

252.19 KM använde vi till att köpa material till verksamheten för att kunna göra 
kort,handarbeten m.m

414.60 var vi tvungna att använda för att betala en telefonräkning. Annars hade 
telefonen stängts av.

De resterande pengarna har vi använt for att delta i olika idrottsevenemang.

I mars var det simtävling i Sarajevo där både Senad och Azur vann 
silvermedaljer. Jelena fick diplom för en 4:de plats

I april använde vi 300 km för att göra en utflykt med alla i föreningen.

I april var det bordtennistävling i Prijedor. 

Boris vann en guldmedalj

 Vi använde 500KM till bensin och förfriskningar.Det var en lång resa eftersom 
Prijedor ligger i Republica Sebska.

I maj var med med på en fotbollsturnering i Sarajevo och vi fick en silvermedalj

I maj var det också friidrottstävlingar i Tuzla

Senad vann en silvermedalj i löpning

Mirzeta vann guldmedalj i diskus



Jasmin vann brons i längdhopp

Vi använde 100 KM till bensin för att köra till träningar och tävlingar

Ekonomisk rapport

Till Golub  aktivitet                  100      KM

Material till handarbete            252.19 KM

Telefon                                     414.60 KM

Simning                                    300     KM

Bordtennis                                500     KM

Fotboll                                       300     KM

Friidrott                                     100     KM

Utflykt                                        100    KM 

                                    Totalt:    2066.79

Bankavgift                                      29.55

På kontot                                        88.23

Totalt:                                          2184.23 KM

                                    


