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Rapport från styrelsen

susisverige@gmail.com

Banglafest för nyfikna
Lördag den 24 november kl 18 ordnar
styrelsen en fest på Färgargårdstorget 66
i Stockholm, för att introducera
intresserade i föreningens och SUS
verksamhet. Vi är i dagsläget strax över
100 medlemmar, men vi behöver bli
fler! Styrelsen lagar mat som vi säljer,
det blir musik och kort information om
våra stödprojekt.

Föreningen på internet
Gå gärna in på föreningens hemsida
www.susisverige.se! Där finns alla medlemsblad och annan nyttig information.
Vi finns också på Facebook som gruppen Kvinnoprojekt i Bangladesh – Föreningen för SUS. Bli medlem och gilla!
Cykelrickshaws i rad får symbolisera ett Bangladesh på väg.

Julklapp till den som har allt
I dessa tider är julklappstips dyra – men här är ett som ger mycket för
pengarna: För 200 kr får en utsatt kvinna skyddat boende i SUS Shelter
House under en hel månad. Ge bort ett Gåvobrev!
Betala in den summa du vill ge på vårt plusgiro 18 95 87-5 och meddela ditt
namn. För en större summa får kvinnan motsvarande längre tids boende.
Maila föreningen på susisverige@gmail.com och berätta hur mycket pengar du
satt in och i vems namn du ger gåvan. Ange också till vilken adress du önskar
gåvobrevet. Eller ring kassören Kjell Johansson på 070-762 21 26.
Under förutsättning att vi fått gåvan senast den 17 december, skickar vi ett
trevligt brev som berättar att din julklapp innebär skyddat boende för en utsatt
kvinna i Bangladesh under en månad eller flera, beroende på bidrag, hos organisationen SUS.

Schysst Jul - vi kommer även att sälja SUS-produkter under julmarknaden
den 1-2 december på Brygghuset på Norrtullsgatan 12 N. Se bifogat flygblad!
Styrelsen passar på att önska alla medlemmar en God Jul och Gott Nytt År.

Medlemsmöte 20/1 2013
Vi startar det nya året med ett fullmatat
medlemsmöte. Boka lördagen den 20
januari kl 13! Till mötet på Solidaritetshuset, Tegelviksvägen 40 i Stockholm kommer Loa Ingvarsdottir, just
hemkommen från en praktikantvistelse
på SUS i Netrakona. Hon har fokuserat
på programmet ACCESS som SUS
arbetar med. Det syftar till ökat
inflytande för kvinnor i den sociala,
ekonomiska och politiska sfären. Manne
Stüber berättar om sitt besök på SUS
med två av sina elever. Dessutom
spelar Raj Siddiquee, musikutbildad vid
universitetet i Rajshahi.

Insamlingsmålet
Stort TACK för de medlemsavgifter och
gåvor som betalats in! Vi har ändå en bit
kvar till vårt insamlingsmål 54 000 kr.
Ge bort vårt Gåvobrev till jul, kom till
julmarknaden, värva medlemmar!

