
 VERKSAMHETSBERÄTTELSE  FÖR VERKSAMHETSÅRET 2022 
för Svenska Afghanistankommitténs lokalförening i Södertälje 
 
Årsmöte 
Det lokala årsmötet hölls den 22 februari. 
Styrelsen för lokalavdelningen har under 2022 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 och Leif Backlund. 
 
Öppna styrelsemöten 
Årets verksamhet har varit mer normala efter Covid. Vi har haft 11 protokollförda möten under året, 
varav flera har varit hybridmöten (både fysiska och digitala). 
 
Vårstädning 
Den kommunala städningen, som genomfördes lördagen den 23 april, gick mycket bra. Vi var cirka 10 
deltagare. Städningen godkändes och 7500 kr, som vi fick för jobbet, gick oavkortat till SAK:s 
skolverksamhet i Afghanistan. 
 
Nationella årsmötet 
SAK:s nationella årsmöte hölls den 21-22 maj i Stockholm. Det var tredje gången med systemet där 
lokalavdelningen inte valde representanter, alla medlemmar som ville kunde vara delegater.  
Vi var 5 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 30/9 – 7/10. Insamlingsresultatet blev 4088 kr. 
Det var i stort sett bara SAK som samlade in pengar i Södertälje. Genom att vi var så trogna samlare 
blev Hasse utsedd till ”Årets Eldsjäl 2022 Södertälje” av Världens Barn, men det var naturligtvis hela 
vår grupp som gjorde jobbet. 
 
Föreläsning 
Anna Ek (SAKs Sverigechef) föreläste 5/10 på biblioteket om situationen i Afghanistan, i första hand 
kvinnornas situation. Cirka 20 deltagare. 
 
Samverkan Förening Kansli 
Under året deltog Hasse i 4 SFK möten. 
 
Ordförandekonferens 
Inga ordförandekonferenser under året. 
 
Diskussioner om läget i Afghanistan 

Läget i Afghanistan diskuterades vid ett flertal möten.  

 

Digital styrelseutbildning 

Vi slutförde utbildningen under året. 

 

Intervju i P4 

Den 18/8 intervjuades Hasse och Walantina av SR P4 Södertälje med anledning av att det gått cirka ett 

år sedan talibanerna tog makten i Afghanistan 

 

 



Järna kulturfestival 

Den 27 augusti var vi 6 personer från SAK Södertälje som deltog. Vi informerade om SAK och 

situationen i Afghanistan, och delade ut material. 

 

Insändare/Debattartikel 

Vi fick in en stor debattartikel i LT 5/10 angående bistånd till Afghanistan, den skrevs i första hand av 

Berit och Mats. Artikeln uppmärksammades mycket. 

Dessutom fick vi in debattartikeln ”Fel av regeringen att skära i biståndet” den 14/5 i LT 

 

Saffran 

Först var det svårt att få tag på saffran, men vi köpte först från Saffran och co. Därefter lyckades vi 

köpa från SAK Uppsala. Vi har sålt afghansk saffran för 6 800 kronor (överskott 2 722 kr). Mycket 

bra. 

 

Södertälje lokala insamling  

Genom vårt lokala konto, främst riktat till regelbundna månadsgivare, har vi under 2022 samlat in 29 

000 kronor (inklusive vårstädning och saffranförsäljning m.m.), att skicka till skolverksamheten i 

Afghanistan. Mycket bra resultat. 

 

Programgrupp 

Vår programgrupp har kommit igång bra. Den består av Else-Britt, Mari och Hasse. 

 

Sammanfattning  

Årets verksamhet har genomförts på ett bra sätt. Mycket har handlat om den svåra situationen i 

Afghanistan, speciellt för kvinnor och flickor. Vi ser en stor osäkerhet om framtiden både för 

Afghanistan och dess befolkning men även för SAKs verksamhet. Det kommer att följa oss under 

kommande tid. Det betyder också att vår lokala verksamhet är mycket viktig. 
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