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Hej alla över
500 Intacts vänner!
Den 23 mars hölls årsmöte i Örebro. Välbesökt och trevligt som alltid. Berit Carlström höll med van hand i klubban och tog oss tryggt
igenom dagordningen. Verksamheten har vuxit och blivit så omfattande så styrelsen har under det gångna året gett ett antal grupper
uppdraget att leda och utveckla arbetet inom respektive grupps
område.
Det har fungerat mycket väl och är en förutsättning för att klara av de
olika verksamhetsområdena. Årsmötet fick bra information vad gäller det
gångna årets verksamheter av de grupprepresentanter som deltog vid
mötet.
Anne Agardh visade ett mycket uppskattat bildspel från särskolans
verksamheter. Elisabeth Solin och Sofia Winroth presenterade ett informationsmaterial om våra verksamheter.
(Fortsättning på nästa sida)

Rapport från en
volontär
Nya styrelsen
Vill du engagera
dig?

Verksamhetsintäkterna har från 2011 till 2012 års
bokslut ökat med drygt 160 000 kronor till 758
867 kronor, vilket är ett mycket glädjande resultat.
Föreningen har full koll på Intacts ekonomi i Indien
och kan garantera att pengarna kommer fram och till
nytta för de barn som finns i Intacts olika verksamheter. Arbetet i styrelsen har fungerat bra och känns
meningsfullt.
Tack alla medlemmar, gruppledamöter, faddrar och

sponsorer, styrelsens ledamöter samt alla övriga som
på olika sätt bidragit till 2012 års goda resultat.
Nu tar vi nya tag och försöker med allas goda
hjälp att nå vårt budgetmål på något över en miljon
kronor under 2013.
Vid årsmötet såldes broderade kort, textilier,
lotter samt bröd för totalt 3 110 kronor. Intäkter som
går oavkortat till Intacts verksamhet.
Pell Uno Larsson, ordf. Intacts vänner

Volontärarbete och fältstudier hos Intact EQ
2013
Efter att ha läst Socialantropologi och Internationella Relationer i snart tre år på Stockholms
Universitet var det dags att ge sig ut på det
obligatoriska fältarbetet som slutligen skulle
resultera i en C-uppsats.

På en julmarknad träffade jag några trevliga tjejer
vid Intact Vänners bord. De berättade om sitt arbete
i Indien och om Intact EQ som bedriver ridterapi i
samarbete med Intact India till förmån för barn med
funktionsnedsättning på Intact Special School.
Jag har sedan barnsben ägnat mig åt hästar både
genom arbete och som fritidsintresse så vad kunde
då vara bättre än att få kombinera detta brinnande
intresse med mina fältstudier! När Intact EQ också
ville ta emot mig som volontär med kort varsel och
jag var välkommen att bedriva mina fältstudier i samband med detta så var saken klar, jag åkte till Indien!
Socialantropologiska studier handlar om att
undersöka människan och det mänskliga i en social
kontext. I mitt huvud började en idé om klasskillnad
ta form. Jag hade lärt mig att barn med funktionshinder tillhörde den lägre samhällsklassen i Indien och
att de ibland till och med gömdes undan från offentligheten då de kunde ses som ett resultat av dåliga
gärningar i ett tidigare liv. Hästar och ridsport sågs
däremot som något som var tillgängligt endast för de

rika i en högre samhällsklass i det indiska samhället.
En vinkel av min forskning kunde då vara att studera
vad som händer då representanter ur dessa två
skilda samhällsklasser möts. Hur bemöter det Indiska
samhället det faktum att dessa barn får tillgång till
något så pass exklusivt som hästar?
Väl på plats på ISS och HRTC såg världen annorlunda ut och jag insåg att detta inte var en aktuell
ingång på mina studier. Jag började istället fundera
kring kunskap och kunskapsöverföring mellan kontexter där ridterapi som kunskap stod i centrum.
I Sverige är hästar en vardagssyssla för många. Det
finns ridskolor, handikappsridning och ridgymnasium
och vägar kantas av hästhagar och stallar. Det är ett

dyrt fritidsintresse även i Sverige men är trots detta
en alldaglig del av samhället. Vi har regler för hur
hästar ska skötas, vad de ska äta, hur stora boxarna
ska vara och att ventilationen i stallarna är tillfredställande. I Indien är detta långt ifrån vardag och
en alldaglig del av samhället. Hästar är en sällsynt
syn och representerar rikedom. Vad händer då när
den svenska synen på hästar och hästhållning ska
överföras till en indisk kontext? Hur bemöts detta
av de inblandade i Indien? Har man samma syn på
hur det hela ska skötas eller måste människorna som
handhar hästarna anpassa sig och den omgivande

miljön till de svenska idéerna? Uppstår problem och
svårigheter?
Mina månader på ISS och HRTC har givit mig
mycket material att arbeta med inom ämnet, och
just nu ägnar jag mina dagar åt att få ihop alla mina
underbara erfarenheter till en C-uppsats. Men bäst
av allt är nog att det har givit mig erfarenheter för
livet och ytterligare aspekter på min omvärld samt en
hel hop nya vänner. Jag har också just blivit invald i
Intacts vänners styrelse och ser fram emot det arbete
och de erfarenheter det ska erbjuda!
Jenny Rundeberg

Nya styrelsen
Intacts Vänner valde en ny styrelse i samband
med årsmötet. Den 7:e april kunde den nya
styrelsens konstitueras. Så här ser styrelsen ut
för 2013.
Ordförande, Pell Uno Larsson, Örebro
Vice ordförande, Ellen Helander, Nacka nyval
Sekreterare, Jenny Rundeberg, Solna nyval
Kassör, Ulla Winroth, Örebro
Vice kassör, Carl Anders Alsätra, Örebro

Suppleant, Elisabeth Solin, Örebro
Suppleant, Emilia Zika, Stockholm
Styrelsens kontakt i de olika arbetsgrupperna:
OC, Ellen Helander och Pell Uno Larsson
EQ, Jenny Rundeberg
PR, Ulla Winroth
Volontär, Ellen Helander
Medlemsvård, Carl Anders Alsätra

Vill du engagera dig i
Intacts Vänner?

Ta chansen att bli volontär!
Under 2012 skickades sex volontärer från Sverige till
Intact India. Men volontärer behövs även under 2013
och på hemsidan finns ansökningsformulär. Tveka
inte!

Norska kroner
Vi är i behov av att hitta några personer som skulle
vilja ta sig an uppdraget att undersöka och söka ekonomiskt bistånd till Intact Indias olika projekt, t ex,
Världens Barn, Postkodslotteriet eller mindre fonder.
Låter det här som en insats du skulle vilja bidra
med, kontakta intactsvanner@gmail.com.

Tack!

Handelshögskolan i Oslo har bidragit med 5800 kronor. Det var i februari som Veronica Lejsved föreläste
i Norge och nu finns gåvan högskolan på Intacts
90-konto. Från vanligtvis välunderrättad källa har Veronicas föreläsningar hittills inbringat 53 800 kronor
till Intacts Vänner. Strålande! (I nyhetsbrev nummer
4/2012 finns en intervju med Veronica Lejsved.)

Intacts nyhetsbrev

Ett stort tack till Johanneskyrkan Maria församling i
Växjö som i fyra omgångar skickat in kollektpengar.
Närmare bestämt 4609 kronor. Inte illa!
Ett speciellt tack också till Vardagsrummet, en verksamhet inom Skogslyckans församling i Växjö som
bidragit med två tusen kronor till Intacts verksamhet.

Intacts Vänner
Intacts Vänner är en ideell förening som stödjer stiftelsen INTACT i södra Indien. Intacts Vänner är en religiöst
och politiskt obunden förening som bistår fattiga och
utsatta barn och familjer ur de lägsta kasterna i delstaten
Tamil Nadu. Intacts Vänner stödjer en skola för barn med
funktionshinder, sponsrar unga flickors utbildning och har
startat upp ett ekologiskt jordbruksprojekt som skapar
arbetstillfällen för unga utvecklingsstörda. Dina pengar
kommer fram! Intacts redovisning av 90-kontot visar att
nästan 97 procent av pengarna når projekten i Indien.

plusgiro 90 11 31-3

Material till nyhetsbrevet skickas via mejl eller post
till mig på nedanstående adress:
Mejl: lassenohrstedt@gmail.com
Adress: Vindelgatan 12 B, 771 33 Ludvika
Bästa Intacthälsningar, Lasse Nohrstedt,
webbredaktör.

Kontakta styrelsen:
intactsvanner@gmail.com
Ulla Winroth, kassör

Telefon: 019-24 08 43
ulla.winroth36@gmail.com

Intact EQ

intacteq@gmail.com

