
Sundsgårdens Kamratförbund

Verksamhetsberättelse för år 2019

Den 9 maj 2019 hade Kamratförbundet årsmöte. Samma dag hade vi bjudit in till 

Sundsgårdsfest, en nyordning mot tidigare årsjubileum. Alla medlemmar var inbjudan och ca 

70 personer var på plats. En viktig punkt på dagordningen var uppdateringen av 

Kamratförbundets stadgar.

Efter årsmötet bjöds på Sundsgårdshistoria av Erik Nilsson och nedslag i Linas Sandells liv av

Lena Henningson. En rundvandring hanns med innan kvällens festmåltid som avrundades 

med minnen och anekdoter från förr. Som helhet en mycket lyckad dag och vi bestämde, 

tillsammans med de församlade, att vi skulle behålla detta koncept och återkomma med en ny 

inbjudan våren 2020.

Sven Gunnemo stipendiet på 1000 kr delades mellan Matilda Svensson, K1, och Noah 

Hellsten, musik, för deras initierande av Sundsgårdens mångfaldsgrupp. Stipendiet delades ut 

avslutningsdagen den 5 juni.

Under året har Kamratförbundet skaffat ett eget swish-nummer (123 012 37 52) vilket ska 

underlätta överblicken av inkommande medel och medlemsavgifter. 

Till insamlingsmål för julbasaren utsågs Ngamwanza Children Home and Support Centre 

(NCHSC), Kenya, som den Helsingborgsbaserade föreningen Helping Hand har goda 

kontakter med samt Föreningen Frihamnen i Helsingborg som driver Hemlösas Hus och 

Värmestugan. Företrädare för dessa organisationer mötte skolans deltagare och personal redan

innan den 7 december och berättade vilka behov som fanns. 

Det var som vanligt en trevlig och uppskattad julbasar med en mångfald av aktiviteter som tex

vandringsteater för barn, auktion, loppis, basar och konsert med musiklinjen. Den insamlade 

summan uppnådde nästan 60 000 kr. Kamratförbundet bestämde sig för att tillskjuta 10 000 

kr. Rektor Anneli Appelskog delade högtidligt ut 35 000 kr till NCHSC och lika mycket till 

Föreningen Frihamnen julavslutningsdagen den 21 december medels symboliska checkar som

tacksamt togs emot av föreningsrepresentanter. Senare fick vi se barnen i Kenya med de nya 

skoluniformer som de insamlade medlen gått till.



För skolans elever och personal är julbasaren en fin dag där alla kan var med att bidra till ett 

bättre liv för någon i nöd. En fin tradition som Sundsgården och Kamratförbundet gärna 

fortsätter med.

Kamratförbundet planerar att mer aktivt engagera sig i inköp som kan gagna skolans 

deltagare. Vi har glädjande nog en god kassa som vi kan använda till behjärtansvärda saker 

och kommer därför uppmana elevråd och personal om att lämna in förslag till styrelsen.

Kamratförbundet kommer i framtiden använda sig mer av skolans hemsida i 

kommunikationen med medlemmarna. Fortfarande skickar vi ut inbjudan till julbasaren och 

Sundsgårdsfesten i pappersbrev, men detta kan ändras inom en snar framtid. Dessutom 

planerar vi att lägga ut historiska dokument och foton på vår sida. 

Styrelsen vill till sist tacka Sundsgårdens ledning med rektor Anneli Appelskog i spetsen för 

gott samarbete och god support under året. Vi vill också tacka Erland Sjunneson som hjälper 

oss att lägga ut saker på vår hemsida samt sist men inte minst ge ett speciellt tack till Birgitta 

Bäckfeldt som hjälpt oss med den löpande ekonomihanteringen på ett fantastiskt fint sätt!

Det är ett hedersuppdrag att vara styrelsemedlem i Sundsgårdens Kamratförbund. Vi är alla 

glada för det förtroende ni har gett oss.

Styrelsen

23 april 2020


