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1. Årsmöte i Filippinerna avklarat – Den nya styrelsen 

2. Årsmöte i Sverige 2016 

3. Uppföljning projekt från 2015 

4. Övrigt  

 

 

FÖRORD 
Vårt godkännande från SIK, Svensk Insamlingskontroll har 

förlängts för 2016 och vi har fortsatt samma 90-gironummer: 

90 04 59-9 samt bankgiro 900-4599 

Vi har fått swish-nummer så nu går det bra att ge en gåva både 

stor och liten via appen i din telefon. 

Vårt swish-nummer är kopplat direkt till vårt 90-konto så vid 

överföring behöver du endast ange belopp och ändamål. 

Det går även bra att överföra fadderavgift, extra gåva till 

fadderbarn och till särskilt projekt. Ange bara fadderkoden 

eller projektkoden (se pågående projekt på hemsidan 

www.ftms.se). Dela gärna vidare till vänner och bekanta. 

 

Nu i januari har vi haft årsmöte i Filippinerna och på 

följande sidor kan du se FTMWs styrelse samt hur arbetet 

fortgår. 

 

Behovet av faddrar till barn och ungdomar, och sponsorer för 

våra projekt inom näring och barnsjukvård är skriande stort. 

Hjälp oss att finna fler som kan hjälpa oss med ett månatligt 

bidrag. Inget bidrag är för litet, oavsett om det startar på 10, 

50 eller 100 kronor. Att vara fadder till ett barn är en 

investering på 200 kronor per månad. 

 

 
T.v. Deltagare på FTMW årsmöte 2016 

 

http://www.ftms.se/


1. FTMW Årsmöte i Filippinerna, 9 januari 
Årsmötet hölls på FTMWs kontor i Adlay, Carrascal, Surigao del Sur. Agusan del Sur representerades 

av tre fadderbarn i tonåren och en familjemedlem respektive, Agusan del Norte representerades av 

Pastor Recto Tan Labrador med fru Josepha från Butuan City. Stammen Mamanwas Hövding, Datu 

Romeo, kunde inte närvara då han officierade en begravning men han utsåg Vilma, en nyanställd i vårt 

skolmatsprogram, som stammens representant.  

Beträffande styrelsens sammansättning så återvaldes Jovelyn U. Klaveness, Jeniffer Y. Urquia, Juralyn 

U. Santos, Thor Klaveness, OD. Chris O. Buniel samt Joey Dauz till FTMWs styrelse, medan Recto 

Tan Labrador och Nena T. Araza har ett år kvar av sin mandatperiod. 

 

Då det råder oklarheter i BIRs (Filippinska skatteverket) information angående den ideella föreningens 

redovisningsintervall har ekonomin skötts via FTMS representanter Thor och Jovelyn Klaveness i 

samarbete med Jeniffer Urquia och Joey Dauz. NGO (ideella religiösa föreningar) ska redovisa sin 

ekonomi en gång om året i samband med föreningens årliga deklaration till SEC (Securites of 

Exchange), men BIRs lokala kontor i Carrascal/Cantilan efterlyser kvartalsrapporter. Detta har inneburit 

att vi inte fått attesterade balansredovisningar från BIR vilket i sin tur förhindrat oss att deklarera för 

2015 och nu 2016. FTMW har bett FTMS att administrera kontot tills att tvisten med BIR är utredd. F.n. 

har ingen lokalt, varken från statens sida via BIR eller från det kommunala kontoret kunnat redovisa vad 

man menar med sitt anspråk. Vi har även sett att, under de tio år vi varit verksamma, chefer inom den 

lokala myndigheten gjort olika anspråk som varit felaktiga, och därefter ersatts av ersättare. Vi har 

därför krävt ett signerat dokument av den sittande avdelningschefen för att vi ska kunna föra en dialog 

med BIR nationellt om vad som gäller. 

Den typ av verksamhet vi bedriver som berör mänskliga rättigheter är ofta utsatta för angrepp av den 

inhemska korruptionen, varför det emellanåt görs försök att få vår organisation att sluta ge barn näring 

och familjer stöd att ge barnen skolundervisning. Vår känsliga placering på Mindanao gör också att vi 

inte på samma sätt som många andra organisationer kan få moraliskt och juridiskt stöd. Mindanao anges 

även av Svenska UD att vara en plats i världen där man avråder från resor p.g.a. inre konflikter varför 

många internationella (och Svenska) hjälporganisationer endast utför visst sporadiskt stöd. 

Om ni vill ha mer information om det rådande läget vänligen kontakta Thor Klaveness som kan 

redogöra för detta. 
 

 

Jovelyn U. Klaveness 
Ordförande 

 

Thor M. Klaveness 
Sekreterare 

 

Jeniffer Y. Urquia 
Kassör 

 

Juralyn U. Santos 
Ledamot 

 

Nena T. Araza 
Ledamot 

 

OD Christopher O. Buniel 
Ledamot 

 

Recto T. Labrador 
Ledamot 

 

Joey G. Dauz 
Ledamot 



2. FTMS Årsmöte i Sverige hålls den 22 mars 

 

Du hälsas välkommen till föreningens årsmöte, tisdagen den 22 mars. 

 

Tid: KL: 18.30 

Plats: Ekgatan 7B 

Thor & Jovelyn Klaveness 
 

OBS! Anmälan att komma till årsmöte är obligatoriskt då vi kanske behöver boka större lokaler vid 

större antal deltagare. Fadder är automatiskt medlem i föreningen med rösträtt. 

Anmälan kan ske både via telefon/e-mail eller brev till adresser angivna på sista sidan. 
 

 

MEDLEMSKAP 
 

Envar som underkastar sig föreningens ändamål och verksamhet har rätt att teckna medlemskap i 

föreningen. 

 

Envar som tecknar sig som fadder och/eller donerar pengar kontinuerligt till verksamheten räknas som 

medlem så länge engagemanget som fadder/givare varar. 

 

 

PÅ DAGORDNINGEN: 
 

 

1. Val av mötesfunktionärer 

2. Fastställande av röstlängd 

3. Fråga om mötets behöriga utlysning 

4. Styrelsens och projektledares verksamhetsberättelser 

5. Revisionsberättelse 

6. Beslut om ansvarsfrihet 

7. Val av styrelse 

8. Val av revisorer 

9. Val av valberedning 

10. Behandling av ärenden från styrelsen 

11. Behandling av motioner 

12. Övriga frågor 
 

 

VAD ÄR FTMS? 
 

 

FTMS, Filipino Tribe Mission Sweden är en humanitär biståndsorganisation på Kristen grund som bedriver och 

koordinerar bistånd inom Filippinerna. 
 

 

Biståndsarbetet rymmer områdena: 

 Fadderbarnsverksamhet 

 Skolundervisning i de lokala stammarna 

 Utveckling av lokala skolor i samarbete med lokala myndigheter 

 Barnhem, fosterhem, stöd för gatubarn 

 

Missionsarbetet rymmer områdena: 

 Bibelundervisningsstöd till lokala församlingar 

 Evangelisationshjälp till pastorer 

 Utvecklingsarbete på bibelns grund 

 



3. Uppföljning av projekt från 2015 
Följande projekt har följts upp från 2015: 
 

Projekt:  Plats:   Ansvarig ledamot; 

 

Fadderbarn   CARAGA-regionen Jeniffer Y. Urquia 

Vårt fadderbarnsarbete är en viktig del av vårt arbete med att nå 

barn och ungdomar och deras familjer så att de får rätt näring. 

 

Tanken med att vara fadder till ett barn i de subtropiska 

Filippinska regnskogarna är att man bidrar både till barnets bästa 

och till lokalbefolkningen där barnet bor. Genom att vara fadder 

har man också ett ”kvitto” på att de pengar man investerar i till 

barnens bästa når fram. 

 

Jeniffer som arbetar hos oss har en fadder till ett av sina barn. Det 

har öppnat möjligheter för dem att bättre kunna försörja sina barn. Jeniffer hjälper oss via FTMW 

genom att assistera andra barn och familjer som behöver hjälp. 

 

Fadderavgiften delas upp i flera fonder som ni kan läsa mer om på vår hemsida www.tribemission.com. 

I vissa fall då vi har svårt att nå barnen p.g.a. avstånd och bristande transportmöjligheter m.m. så avtalar 

vi med barnets familj hur vi bäst hjälper till. På så sätt har vi fadderbarn som kommer till vår 

matbespisning varje dag eftersom det gynnar familjen, medan vi hjälper andra fadderbarn med 

skolavgifter, skoluniform m.m. för att de ska kunna studera vid en internatskola. 

 

Det som förenar våra fadderbarn är att de har 

någon som tänker på dem genom att betala in 

en avgift varje månad. En avgift som betyder 

en avlastning för barnets föräldrar, men… Det 

har visat sig att flera av våra fadderbarn vill 

ge något tillbaka till sina faddrar som hjälper 

dem. 

 

Eftersom de inte har något materiellt som de 

kan bidra med så ger de istället mer energi till 

sina studier. Detta för att göra sin fadder stolt 

för sitt engagemang. Vi hoppas att du som är 

fadder ska känna hur mycket du betyder för 

det enskilda barnet. 

 

Även i stunder av ensamhet och tvivel så kan barnet tänka på att ”det finns 

någon som bryr sig om mig” och på så sätt, även i stunder av hopplöshet känna 

glädje och kärlek i sitt liv. Alla barn behöver kärlek för att växa i 

självförtroende. Det är du som fadder en del av. 

 

Eftersom det är mer än tio år sedan vi startade upp vår fadderverksamhet så har 

vi nu några tonåringar som haft fadder sedan de var fem år gamla. De går alla 

fortfarande i skolan, är friska och har en kreativ dröm om vad de ska bli i sin 

framtid som vuxna. I detta nummer så visar vi dem på bild. 

 

Om du känner att du vill vara fadder till ett barn så kontakta oss. 

För att bli fadder till ett barn se våra kontaktuppgifter på näst sista sidan. 

 

 

 

 



Administration/uppdatering FTMW BIR, SEC och bank Jeniffer 
 

Att driva en förening innebär alltid att man måste rapportera till myndigheter om sin verksamhet. Detta gäller 

även oss i Filippinerna. 
 

Vår årliga deklaration görs till SEC, Securities of Exchange Office, och för att den ska bli godkänd så deklarerar 

vi vår omsättning hos BIR, Bureau of Internal Revenue som vi sedan redovisar hos SEC. 
 

Där redovisas bl.a. hur mycket vi gett från FTMS till FTMW, så dina bidrag finns med i den sammanställningen. 
 

I år har vi anlitat Jeniffer Urquia på heltid, vilket också innebär att hon hjälper oss lokalt med bokföring 

och budget. Hon har dock ingen examen i ekonomi varför vi söker någon som kan bistå oss med detta. 

 

 

Tyvärr har vi erfarit att de lokala skattekontoren inte har en 

gedigen förankring hos regeringens nationella avdelning 

(huvudkontor) utan det finns en viss försiktig korruption som 

innefattar att lokala representanter kan hitta på avgifter som 

inte är lagstadgade, skicka runt näringsidkare till olika 

instanser i onödan för att skapa att föreningar och företag 

betalar en ”frivillig express-line avgift”, samt utövar makt 

över människor med lägre utbildning vari de utnyttjar dem 

för att gå ärenden de inte behöver utföra men känner sig 

tvingade till av rädsla för att inte få sin attestering. 

 

 

 

Vi strävar efter att ha en god relation till beslutsfattande 

organ, varför vi rapporterar avvikelser lokalt till regeringens 

nationella kontor i Manila. 

 

I och med detta utsätt vi därför i perioder för utpressning av 

lokala politiker och kommunalanställda eftersom de känner 

att vi hotar deras möjligheter till ”extrainkomst”. 

 

Tycker du att FN-deklarationerna Barnkonventionen och 

Mänskliga Rättigheter är värda att värna om? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Skolmatsprojekt Adlay Grundskola och NHS Thor och Jovelyn Klaveness 

 
Grundläggande för att barn och ungdom ska 

tillgodogöra sig den undervisning de får i skolan 

är att de får tillräckligt med näring för att kroppen 

ska fungera som den ska. 
 

För att kunna hjälpa till mer med detta har vi 

startat upp en särskild fond för skolbespisning 

som har benämningen CYP1050 Skolmat. 

 
F.n. är det barn från Mamanwa och fadderbarn 

som är elever i grundskolan som kommer till oss 

varje morgon för att få frukost. I vårt engagemang 

så hjälper vi dem att förstå vitsen med näring och 

hygien, vilket också innebär att vi lär dem tvätta 

sig samt att de borstar tänderna. 

 

I samband med att det nya läsåret startar i juni 

2016 har vi även bjudit in barn som 

grundskolan i Adlay särskilt bett oss om hjälp 

för samt barn som vi sett behöver särskilt stöd. 

Det är barn som lever under svältgränsen, d.v.s. 

en kopp ris om dagen. 

 

Det är vanligt att barn är undernärda i det att de 

äter ensidig kost också. Det är tyvärr vanligt att 

barn endast får ris och vatten att äta varje 

måltid. För sin 5-piso (en peng föräldrarna ger 

för att de ska köpa frukt i skolan) köper de 

oftast godis eller en liten påse chips 

 

 

I vårt arbete att ge näring till barnen, låter vi 

föräldrarna delta med att laga maten så att de 

blir införstådda med hur och varför man 

komponerar en måltid. 

 

Nytt för i år är att vi har anställt en mamma från 

Mamanwa på deltid. Målet är att hon ska lära 

sig att planera menyer och inköp så att hon i 

framtiden kan bli utbildningsansvarig för fler 

föräldrar från Mamanwa. I samarbete med 

Carrascals kommuns socialförvaltning 

(MSWD) hoppas vi kunna öppna skolmatsalar i 

fler stadsdelar. 

 

Vi håller även kontakt med skola och lokala myndigheter, samt efterfrågar mer, och billigare, frukter 

och näringsriktig mat i skolans kiosk. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Julfest 2015 i Adlay 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTMS/FTMW Julfest hölls den 24 december utanför FTMWs 

kontor i Adlay, Carrascal, Surigao del Sur. 

 

En tomte vid namn Jan Nilsson hade rest hela vägen från 

Härslöv i Sverige för att vara tomte till våra studenter från 

Mamanwa samt dela ut matkassar till 44 hushåll i byn. 

 

Det var ett spännande möte mellan barnen från Mamanwa 

som aldrig sett en tomte förut och tomten som aldrig sett 

Mamanwa förut. 

 

De 44 hushållen som utsetts att motta en matkasse (som 

innehöll ris, nudlar, sardiner, schampo, tvål, tandborste, 

tandkräm, Oboy m.m.) bestod av de familjer som har det svårt 

i samhället, bl.a. pensionärer, arbetslösa och handikappade. 

 

 

 

 

De som inte hade möjlighet att 

komma fick sin kasse levererad 

senare med hembesök. 

 

 

 

 

 



INFORMATION 
 

För mer information angående arrangemang se information och följ länkar från vår hemsida 

www.tribemission.com. Där kan du även fylla i en anmälan att bli fadder eller sponsor till något av våra 

projekt. Du kan också sända oss din anmälan via brev på vår adress som står sist på sidan. 

 

 

Föreläsningar/arrangemang 
Om ni vill boka oss för att få veta mer om Filippinerna och 

vårt arbete, kontakta oss gärna på angivna nummer eller e-mail 

sist i detta nyhetsbrev. 

 

Observera att vi gärna kommer för informationens skull, t.ex. 

livet i de Filippinska provinserna, och om hur man kan ge 

hjälp till egenförsörjning. Information som med fördel kan ges 

till t.ex. Svensk skolungdom och scouter m.m. 

 

 

 

 

 

TEMATRÄFFAR 
Det är du som bestämmer temat i samråd med oss, t.ex. i 

samband med FN-dagen eller internationellt engagemang eller 

temadag i er verksamhet. 

Skola – Organisation – Arbetsplats, spelar inte någon roll. 

 

 

 

 

 

 

 

Med detta tackar jag för denna gång och framför mitt och mina medarbetares varma tack för ditt 

engagemang. Tala gärna med en vän om möjligheten att bli fadder eller stödja ett av våra många projekt 

i Filippinerna. 

 

 

 

 

Guds frid 

 

 

 

 

Thor Klaveness 

 

 

 

 

FTMW Philippines     FTMS Sweden 
Adlay, Carrascal    Norreväg 11/46 

8318 Surigao del Sur    S233 93 Svedala 

Philippines     Sweden 
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Fadderavgiften 
Den månatliga avgiften för ett fadderbarn är   

€20/SEK200 eller €15/SEK150 för gruppsponsor  

och kan betalas på följande sätt:  

1. Via autogiro  

2. Via inbetalningskort som inbetalas per månad kvartal, halvår eller år efter eget val. 
 

Vid betalning inom Sverige kan betalning göras till konto enligt nederst på sidan. 

För betalningar utanför Sverige men inom  

Europa, betala till: NORDEA Sweden  

IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960 

SWIFT: NDEASESS 
 

Internet sidor: 
Hemsidan för nätverket:  

www.tribemission.com  
Filipino Tribe Mission Sweden’s hemsida:  

Se FTMS i menyn  

Filipino Tribe Mission Welfare’s hemsida:  

Se FTMW eller Philippines i menyn  

Fadderbarn: 

Se Child sponsor i menyn 
 

FTMS FILIPINO TRIBE MISSION SWEDEN 

Org. Nr: 802422-2393 

Att: Klaveness 

Ekgatan 7B 

213 63 Malmö 

Sverige 

Telefon: 040- 49 79 69 

Mobil: 070-598 72 66 Thor Klaveness 

Mobil: 076-067 52 38 Jovelyn Klaveness 

E-mail: 

Föreningen Sverige ftms@tribemission.com 

Föreningen Filippinerna ftmw@tribemission.com 

Ordförande: 

Thor Klaveness: thor@tribemission.com 

Kassör: 

Per Olsson:  per@efm.se 
 

Kontoinformation: 

SWISH 123 – 113 28 02 

Pg: 90 04 59-9 

Bg: 900-4599 

Bank konto: 9960 420418 2960 

IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960 

BIC-Code (SWIFT): NDEASESS 

 

http://www.tribemission.com/
mailto:ftms@tribemission.com
mailto:ftmw@tribemission.com
mailto:thor@tribemission.com
mailto:per@efm.se
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Några av våra äldsta fadderbarn som registrerades 2004 och 2005 

 

 

SISTA SIDAN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


