
        
 Protokoll  för föreningen FoK :s årsmöte möte 2013-04-25

§ 1. Mötets öppnande Ordförande Margareta Halfvarson hälsade välkommen och förklarade 
mötet öppnat.

§ 2. Val av ordförande för mötet Ida Lemoine valdes till årsmötets ordförande.

§ 3. Val av sekreterare Sittande sekreterare Elisabeth Johnsdotter valdes.

§ 4. Fastställande av röstlängd Margareta upprättade en närvarolista. Birgitta Persson och 
Gunlög Wall utsågs till rösträknare. 11 medlemmar deltog i årsmötet.

§ 5. Val av justerare Birgitta och Gunlög utsågs att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 6. Prövning om årsmötet är behörigen sammankallat. Mötet fastslog att det utlysts på 
rätt sätt.

§ 7. Fastställande av dagordning. Dagordningen fastslogs och en övriga fråga 
betr.stipendiefond meddelades av Marianne Gripman

§ 8. Styrelsens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret FoK:s ordförande Margareta 
hade sammanställt verksamhetsberättelsen,mötet godkände den samt  hennes förslag att 
deltagarna skulle ta del av den på hemsidan. 

§ 9. Styrelsens förvaltningsberättelse Vid årsskiftet fanns ca 23 000 kr på bank-och 
Plusgirokonton. Förvaltningsberättelsen läggs ut på hemsidan.

§10.Revisionsberättelse för verksamhetsåret Revisor Bo Oscarsson fann ingen anmärkning 
efter granskning av verksamhetsåret 2012. Balans och resultaträkning fastställdes.

§11.Ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Mötet beviljade ansvarsfrihet
 åt styrelseledamöterna.

§12.Fastställande av medlemsavgifter Mötet beslöt om oförändrad medlemsavgift-200 kr 
för 2014.

§13.Planer för kommande verksamhetsåret Margareta redogjorde kort för  föreningens 
samarbete med den lokala CBO:n Karopa och vårt gemensamma samarbete med VI-skogen, 
som är en stadig och erfaren samarbetspartner.Enl planen upprättas ett kontrakt mellan Karopa 
och VI-skogen. FoK blir samarbetspartner och ekonomisk support. 
Kommande projektförslag är anslutning till den fiberkabel som ligger nära Karopas kontor. 
FoK har ansökt om bidrag hos Svensk-Kenyanska föreningen i Nairobi. Besked kommer i 
juni.
Food –security är viktigt att satsa på för bl.a. änkegruppen för att förstärka effekten av HIV-
medicin. 
Karopa satsar även på fotboll och dataundervisning för att fånga upp ungdomar bl.a. för att nå 
dem med information om HIV-AIDS.



Birgitta är i startgropen med ett lampprojekt som kan innebära lokal tillverkning av delar bl.a. 
lampskärmar.

§14.Val av ordförande 1 år Sittande ordförande Margareta valdes på ett år.

§15.Val av övriga styrelsemedlemmar Valberedningens förslag godkändes. Styrelsen 
utökades med 2 ledamöter. 
Val för två år: Elisabeth Johnsdotter och Ingrid Ödman. 
Val för ett år: Ida Lemoine och Birgitta Persson
Nyval: Bo Oscarsson för två år. Gunlög Wall för ett år.  

§16.Val av revisor samt en revisorssuppleant för en tid av ett år. Mötet godkände förslaget 
av val till revisor Agne Lennmyr och som revisorssuppleant Majken Blucher.

§17.Val av valberedning, två personer varav en sammankallande Mötet omvalde 
Marianne Gripman till sammankallande i valberedningen och Ingrid valdes som medlem.

§18.Behandling av styrelsen förslag och inkommande motioner Inget att anteckna.

§19.Övriga frågor. Förslaget om förtydligande av processerna för en stipendiefond 
presenterades och mötet beslöt att en grupp bestående av Marianne, Ingrid och Elisabeth 
arbetar fram ett förslag till styrelsen.

§20.Nästa styrelsemöte Konstituerande styrelsemöte d.a.d och nästföljande styrelsemöte 26 
april 2013.

§21.Mötets avslutande Margareta tackade alla närvarande och förklarade mötet avslutat.
 

………………………. ………………………………………..
  Elisabeth Johnsdotter Gunlög Wall /  Birgitta Persson
 Vid protokollet Justerare


