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Verksamheten 

Kort efter beskedet om Corona-pandemin och Folkhälsomyndigheternas restriktioner har vi 

tagit det tunga beslutet om att stänga Moskén för fredagsbön och så småningom för 

folksamling överhuvudtaget. Detta har precis som för resten av Sverige påverkat vår 

verksamhet i stor omfattning. I stort sett alla aktiviteter har legat på is och medfört en stor 

omställning för oss. Vi har dock klarat att genomföra vissa men begränsade utåt riktiga 

aktiviteter. 

• Insamling av pengar: dels för att driva verksamheten såsom att betala el- och värme 

och andra fasta avgifter, dels till projektet att bygga en ny moské. Vi lyckades 

genomföra flera kampanjer genom dörrknackning och sociala medier och samtidigt 

kunde vi på så sätt hålla våra medlemmar på god mod och säkra betalning av 

medlemsavgiften. 

• Möten:Vi har genomfört 24 styrelsemöten under hela året. I början på året hade vi två 

fysiska styrelsemöten varje månad och andra inofficiella möten för att bereda träffar 

med byggtekniker, våra medlemmar och donatorer. Vi lyckades genomföra två 

workshoppar där styrelse och frivilliga medlemmar kunde närvara för att diskutera 

strategier för en lyckad insamlingskampanj. Därefter fortsatt vi med digitala möten i 

samma takt. En del möten med entreprenörer, byggingenjörer och arkitekter har dock 

skett fysiskt på plats men med begränsat antal personer. 

• Medlemsinformation: Vi försökte vara tydliga och uppriktiga med att framföra all 

information om våra möten och diskussioner med Stadens Byggnadskontoret om 

projektet att förvärva mark från kommunen för att bygga en ny moské i Helsingborg. 

Medlemmarna fick tillfälle att avgöra frågan om huruvida köp eller arrende av mark. 

De fick information om areal, placering och pris. Dessutom fick de en tydlig 



förklaring om anledning till flytt från nuvarande moské och speciellt om finansiering 

av projektet. 

• Andra möten: vi har hunnit med att möta en del lokalpolitiker men även politiker på 

riksdagsnivå. På Rådhuset fick vi träffa tjänstemän från Stadens byggförvaltning som 

är ansvariga för försäljning av mark och bygglov.  

• Hantering av media: direkt efter kommunfullmäktiges godkännande av försäljning av 

mark till Helsingborgsmoskén Ahel Al-Sunnah ville naturligtvis journalister från 

tidningar och TV att intervju oss om affären. Därefter blev det artiklar i tidningen men 

även intervjuer på Sveriges television. 

• Överklagande: Alla ledamöter i kommunfullmäktige har röstat bifall till köpet utom 

SD, de svarade istället med att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. 

• Budget: Insamling av pengar till projektet fortsätter oavbrutet. Detta genom dels 

autogiro och direkt överföring till föreningens bankkonto, dels via swish. Hittills har 

vi säkrat beloppet för att förvärva marken från kommunen och för att betala avgifter 

för bygglov,för ritningar och prospektering av bygget. Vi har dessutom kapital i form 

av ägande av vår aktuella fastighet och en del pengar på banken. Vår förhoppning är 

att pandemin ska avta till våren och på så sätt kan vi starta en ny insamlingskampanj 

genom hjälp av andra moskéer i Sverige och i Norden som det är brukligt vid bygge 

av moskéer.  

• Medlemmar och medlemsavgiften: Medlemsavgiften för de som betalar på vanligt 

sätt är oförändrad 100: - i månaden. Övriga medlemmar betalar sin avgift via 

skattsedel.Medlemsavgiften avgörs beroende på medlemmens årsinkomst. Trots 

pandemin har vi lyckats behålla våra gamla medlemmar och dessutom värvat minst 

100 nya medlemmar. Detta tack vara dels den informationskampanj vi genomförde 

under året dels frivilligt engagemang från styrelseledamöterna. 

• Öppet hus: Vi har haft öppet hus i början på året och sedan under sommarmånaderna 

då Folkhälsomyndigheterna underlättade restriktionerna. Under tiden hade vi även 

öppet för fredagsbön men med högst 50 personer i taget. 

• Skola: Skolan hade öppet som vanligt de första 3 månaderna på året d.v.s. lördagar 

och söndagar och sedan stängt fr.o.m. mars månad. Även skolan hade öppet under 

sommaren. Vi ansåg det viktigt med läxhjälp för barnen mellan 7 – 12 år.  

• Skolklasser på besök: Vi har tagit emot minst 120 skolbarn i sällskap med sina lärare 

under första terminen på året sedan blev alla andra besök inställda. Däremot kunde vi 

fortsätta våra aktiviteter genom att ställa upp via digitala intervjuer med lärare, 

gymnasisteroch studenter som höll på med sitt examenarbete om olika religioner och 

deras roll i bekämpning av våld och hedersrelaterade problem.  

• Övriga aktiviteter: Vi fortsatt med vårt engagemang dels i Gruppen 

förReligionsdialog dels med Stadsledningsförvaltningens projekt ”Lika möjlighet” 

och den ”lokala överenskommelsen” samt med gruppen för Citysamverkan. 

• Kvinnosektionen: Gruppen fortsatt hålla kontakt digitalt för att bryta isolering av 

äldre och ensamma kvinnor. Yngre fick rycka in för att hjälpa till med att handla mat 

och medicin till de behövande. 

Slut ord: 
Även om det har varit ett år av pandemi med restriktioner som har begränsat vad vi har 

kunnat göra har vi ändå lyckats med en del satsningar. Frågan som har präglat 

verksamheten mest är frågan om köp av mark för att bygga en ny moské och alla 

utmaningar vi har mött. Vi säger som många andra: Håll i och håll ut ett tag till, vi ska 

med Gudsvilja klara det här tillsammans. 

Styrelsen 


