
 VERKSAMHETSBERÄTTELSE  FÖR VERKSAMHETSÅRET 2021 
för Svenska Afghanistankommitténs lokalförening i Södertälje 
 
Årsmöte 
Det lokala årsmötet hölls den 30 mars. 
Styrelsen för lokalavdelningen har under 2021 bestått av: Hasse Hansson ordförande, Sarah Hoffiani 
vice ordförande, Margareta Fränne sekreterare, Walantina Sakhra kassör. Övriga styrelseledamöter 
har varit Khalida Hoffiani, Mari Engquist, Maroof Hoffiani och Bezhad Rahmani. Revisor Marie Sallnäs, 
valberedare Mansoor Hoffiani. 
 
Öppna styrelsemöten 
Årets verksamhet har i hög grad påverkats av Covidpandemin.  Några fysiska möten, övriga möten 
digitala via Zoom. Trevligare att träffas fysiskt, men Zoom har trots allt varit ett bra alternativ. Vi har 
haft 9 protokollförda möten under året. I anslutning till en del möten har vi haft speciellt inbjudna 
gäster (se nedan). 
 
Vårstädning 
Den kommunala städningen, som genomfördes lördagen den 8 maj, gick mycket bra. Som flest var vi 
13 deltagare. Städningen godkändes och 5000 kr, som vi fick för jobbet, gick oavkortat till SAK:s 
skolverksamhet i Afghanistan. 
 
Nationella årsmötet 
SAK:s nationella årsmöte hölls den 29 maj digitalt. Det var andra gången med systemet där 
lokalavdelningen inte valde representanter, alla medlemmar som ville kunde vara delegater.  
Vi var 4 från Södertälje som var med. 
 
Världens barn 
Även i år deltog vi i insamlingen för Världens Barn. 7 personer deltog vid olika tillfällen under två 
helger 24-26/9 och 1-2/10. Insamlingsresultatet blev 4963 kr samt cirka 2500 kr via Swish. 
 
Samverkan Förening Kansli 
Under året deltog Hasse i 3 SFK möten. 
 
Ordförandekonferens 
Hasse deltog i två ordförandekonferenser. 
 
Påverkansplan 
Vi skickade in synpunkter på påverkansplanen. 
 
Filmen Saving Mes Aynak  
Enayat Adel, på SAK:s kontor, centralt fixade en visning av denna film tillsammans med Eva Myrdal, 
som kommenterade efteråt och svarade på frågor. Visningen var digital på nätet den 20/5. Initiativet 
var från oss i Södertälje. 
 
Barnmorskekontakter i Afghanistan  
Vi planerade att få kontakt med barnmorskor i Afghanistan, men kom inte så långt i det arbetet. 
 
Diskussioner om läget i Afghanistan 
Läget i Afghanistan diskuterades vid ett flertal möten, speciellt före och efter talibanernas 
maktövertagande. Vid ett möte deltog Börje Almqvist från Stockholm med sina stora kunskaper. En 
del av oss har tagit del av diverse andra diskussioner om Afghanistan via nätet. 
 



 
Digital styrelseutbildning 
Vi började arbeta med den digitala styrelseutbildningen, men har inte blivit färdiga. Fortsättning 
följer 2022. 
 
Saffran 
Vi har sålt afghansk saffran för 12 550 kronor (överskott 6 410 kr). Mycket bra. 
 
Extra insamlingar 
Både Sarah och Walantina startade insamlingar till Afghanistan via Facebook i anslutning till 
talibanernas maktövertagande. 
 
Media 
Walantina, Sarah och Hasse var intervjuade i olika tv- och radioinslag med anledning av talibanernas 
maktövertagande. 
 
Föreläsning av Björn-Åke x 2 
Björn-Åke genomförde två föreläsningar tillsammans med oss. Den 28/10 tillsammans med ABF om 
läget i Afghanistan. Björn-Åke höll dessutom en föreläsning på samma tema för lärarförbundet. 
 
Internationell konferens, Afghanistanvecka 
I Stockholm genomfördes en internationell konferens om Afghanistan. Några av oss deltog i den, 
men fram för allt berättade Lars och Margaret Fränne om sina erfarenheter av att leva och arbeta i 
Afghanistan tidigt 1970-tal. Det gjorde de på Etnografiska museet i Stockholm. 
 
Filmen Flykt 
Vi var några som såg filmen ”Flykt” på Bio Rio i Stockholm. En tecknad film om flykten från 
Afghanistan. 
 
Södertälje lokala insamling  
Genom vårt lokala konto, främst riktat till regelbundna månadsgivare, har vi under 2021 samlat in 
32000 kronor (inklusive vårstädning och saffranförsäljning m.m.), att skicka till skolverksamheten i 
Afghanistan. Mycket bra resultat. 
 
Sammanfattning Vi har haft ett speciellt år, men trots det kunnat uppehålla verksamheten bra. 
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