Verksamhetsberättelse 2017
Styrelse
Efter årsmötet 2017 har styrelsen haft följande sammansättning:
Ordförande
Vice ordförande
Ledamot
Ledamot
Ledamot

Christian Nordenström
Anne-Marie Malmsten
Mikael Östling Huhta
Patrik Blomqvist
Caxton Njuki

2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018
2017-2018

Ledamot
Ledamot
Ledamot

Felicia Margineanu
Avgått 2017
Marielouice Strömkvist Avgått 2017
Linda Söderström
Avgått 2017

Tobias Thalen

Suppleant

2017-2018

Övriga positioner
Under året har Simon Sandström valts in som adjungerad vid samtliga styrelsemöten
from oktober 2017.

Medlemmar
Idag finns totalt 12 medlemmar, fördelade på följande medlemstyper:
5 st Support barn & ungdom ( för barn och ungdomar 7-25 år )
5 st Support vuxen ( för vuxna )
2 st Support familj ( för familjer )
0 st Support kompis ( gäller för en person )

Inre verksamhet
Under 2017 har 10 styrelsemöten hållits. Ett arbete rörande styrdokument har
genomförts, vilket lett till att det finns styrdokument för följande områden:
-

Föreningsdokument
Digital utbildning
Organisationsutveckling
Sponsring
Kapitalförvaltningspolicy

Ideella föreningen Make a Change

Yttre verksamhet
Vi utförde under 2017 flera pro-bono kampanjer bland annat ”Engagera dig”
tillsammans med DDB Stockholm och Tradera som nådde flera miljoner människor
runtom i Sverige och bidrog med drygt 100 000 kronor, samt att flera utländska
tidningar och företag kontaktade oss för nya samarbeten kring arbetet mot
nätmobbning.
I samarbete med DDB Nord rullade vi också ut den första digitala ” Julbrasan" som
med hjälp av kryptojacking genererade kryptovalutan Monero till förmån för vårt
arbete. Kampanjen nådde hela 49 olika länder.
Make a Change var även tillsammans med kommunikationsbyrån Change the
Agency från Göteborg nominerade till en tävling som Jernhusen Media höll, och vann
i hård konkurrens med flera andra fantastiska bidrag till slut andra pris - 36 kvm
eventyta på Malmö Centralstation som kommer att nyttjas under andra kvartalet
2018.
Make a Change blev även nominerade till Kavli Fonden och tillsammans med
ytterligare 4 andra organisationer fick vi ta del av 1,6 miljoner kronor som fördelades
genom att organisationerna fick presentera sitt arbete för samtliga anställda inom
företaget och sedan röstade de anställda på vilken organisation de ville att pengarna
skulle skänkas till. Drygt 275 000 kronor delades till sist ut till förmån för Make a
Change arbete.
Vårt volontärarbete runtom i landet sattes igång och i skrivande stund är 7 städer
igång, och arbetet kommer att intensifieras i början av nästa år genom vårt nya
Kompis-program.
Make a Change var under hösten även representerade på gymnasiemässan med
drygt 25 000 besökare, i vår engagerande monter fördes det spännande dialoger
med både lärare, skolungdomar och deras föräldrar.
Under året har vi arrangerat 46 föreläsningar i skolor ( 3 910 personer ) och 12 ( 360
personer ) på arbetsplatser. Föreläsningarna har innehållsmässigt procentuellt
fördelats enligt följande:
Nätmobbning
Mobbning i skolor
Mobbning på arbetsplatser
Sexuella trakasserier
HBTQ

21 %
43 %
18 %
8%
10 %
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Ekonomi
2017 var ett år då alla eldsjälar därute bidrog med drygt 400 000 SEK som
verkligen möjliggör att vi kan fortsätta detta viktiga arbete i skolor,
idrottsföreningar och på arbetsplatser.
Under 2017 har Make a Change fått flera bidrag för att fortsätta sitt arbete mot
mobbning i alla dess former. Nedanstående bidragsgivare har sponsrat
organisationen:
FÖRETA
G

SUMMA

ÄNDAMÅL

Kavli

273,645
kr

Projekt 300 & Fight
Back

Tradera

100,000
kr

Nätmobbning

Sammanfattning av ekonomin, se bilagor för ekonomiska rapporter sammanställda
av Föreningshuset.
Slutord
Ytterligare ett år har gått och bakom oss kan vi lämna månader fyllda av både
positiva och negativa erfarenheter. Föreningen utvecklas i rask takt och stödet
för vårt arbete växer sig allt starkare.
Make a Change grundades ur en stark vision om att skapa en förening där alla
beslut fattas utifrån ett långsiktigt och hållbart perspektiv framför kortsiktiga
resultat. Det är inte alltid lätt, men med en tydlig och väl förankrad grund har vi
en väldigt bra möjlighet att lyckas med vad vi vill uppnå.
Våra värderingar handlar om respekt, öppenhet och att vara inkluderande och
vårt namn är ingen slump – Make a Change är och ska fortsätta vara en
förening som inkluderar alla fantastiska medarbetare, samarbetspartners och
framförallt vår omvärld i en kärleksfull välkomnande gemenskap. Våra
värderingar är helt enkelt vår vardagliga kompass – långt ifrån bara några ord
på en vägg!
Sammanfattningsvis har Make a Change tagit flera steg under 2017, ett pågående
utvecklingsarbete har lett till att kommande år lanseras appen Fight Back för
skolelever och ett digitalt stödcentrum online för barn och vuxna startar.
Styrelsen har internt arbetat med policys och ordföranden har påbörjat många
gränsöverskridande samarbeten med olika företag och organisationer. I och med
samverkan med olika företag har Make a Change fått ekonomisk sponsring och även
stöd i form av teknisk support, juridisk kompetens och olika reklamkampanjer.

Ideella föreningen Make a Change

Avslutningsvis tackar styrelsen alla engagerade medlemmar, supporters, volontärer,
föreläsare, ambassadörer och andra som stöttar oss i vårt arbete mot mobbning.
Stockholm mars 2018

……………………………………….
Christian Nordenström
Ordförande

Ideella föreningen Make a Change

