Protokoll för årsmötet i föreningen Friends of Kabondo den 8 april 2014
Plats: Föreningslokal Rigagatan 3 Stockholm
§ 1.

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

§ 2.

Val av ordförande och sekreterare för mötet Ida Lemoine valdes som

ordförande och sittande sekreterare Elisabeth Johnsdotter som sekreterare.
§ 3.

Fastställande av röstlängd för mötet Ida upprättade en närvarolista. 12
medlemmar deltog.

§ 4.

Val av 2 protokolljusterare, tillika rösträknare. Ingrid Ödman och Catrina
Helzén-Lande utsågs som protokolljusterare, tillika rösträknare.

§ 5.

Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt. Mötet fastslog att det utlysts på rätt
sätt.

§ 6.

Fastställande av dagordning. Dagordningen fastslogs. Ingen övrig fråga
anmäldes.

§ 7.

a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret. Vice
ordförande Gunlög Wall sammanfattade årets verksamhetsberättelse, som
kopierats till deltagande medlemmar. Mötet godkände verksamhetsberättelsen.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste verksamhetsåret. Kassör Bo Oscarsson redogjorde för de bidrag,
minnesgåvor och medlemsavgifter som inkommit under året. Totalt 100 000kr.
Intäkter från aktiviteter 23.000 kr, bidrag och gåvor 66.000 kr, minnesgåvor
4.500 kr och medlemsavgifter 7.000 kr. För de generösa minnesgåvor och bidrag
som inkommit, har FoK riktat stor tacksamhet bl a.genom tackkort. Bo
redogjorde för årets utgifter.74.000 kr gick till Karopas projekt. 14.000 interna
kostnader bl.a. inköp av projektor. Överskott blev 12.000kr.

§ 8.

Revisionsberättelsen för verksamhetsåret. Revisionen har skett enligt god
revisionssed i Sverige.

§ 9.

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. Mötet
beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna.

§ 10.

Fastställande av medlemsavgifter 2015. Mötet beslöt om oförändrad (200:-)
medlemsavgift för 2015.

§ 11.

Planer för det kommande verksamhetsåret. Margareta redogjorde för
föreningens verksamhetsplaner för 2015. Det belopp per 3mån som hittills
överförts till Karopa enl VIFOKKA-avtalet kommer att anpassas till FoK:s
ekonomi.

*FoK kommer att söka nya bidrag b.la. från Svensk-Kenyanska föreningen
innan 26 april i syfte att möjliggöra Karopas önskemål om att bygga ett tak, som
de behöver för sina samlingar. FoK kommer att sträva efter att finna stiftelser att
söka bidrag ifrån.
*Vattenfrågan är viktig att lösa. Föreningen vill söka mer kunskap om hur man
kan lösa den tillsammans med Karopa. Planer finns även på att göra en ansökan
till Water for All för bidrag till en vattenkälla för 50-60 hushåll.
*Den 15 sept. är FoK kvalificerad för att ansöka om bidrag från Forum Syd i
första skedet gällande ett år.
*Info-träff planeras i november.
*Helena Bjerkesjö planerar att entusiasmera den globala inriktningen i hennes
skola för FoK:s arbete.
* Fok ska även fokusera på solenergilampor och mer miljövänliga /effektiva
spisar för människor i Kabondo. Tex. små spisar tillverkade i lera. Ett annat
viktigt mål är även att utveckla webb-shopen.
§ 12.

Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år. Sittande ordförande
Margareta omvaldes på ett år.

§ 13.

Val av övriga styrelseledamöter. Valberedningens förslag godkändes.
Val på två år: Gunlög som vice ordförande. Ida som ledamot. Nyval Marianne
Gripman som ledamot.
Elisabeth, Ingrid och Bo kvarstår ett år. Birgitta Persson adjungeras som expert
på byggnadsfrågor.

§ 14.

Korrigering av stadgar avseende val av revisor. Mötet godkände den
föreslagna stadgeändringen avseende två revisorer varav en suppleant enligt
revisors rekommendation.

§ 15.

Val av en revisor samt en revisorssuppleant för en tid av ett år. Mötet valde
revisor Agne Lennmyr och som revisorssuppleant Majken Blücher.

§ 16.

Val av valberedning, två personer varav en sammankallande. Mötet
omvalde Ingrid Ödman som sammankallande. Som nyvald ledamot valdes
Toralf Torsteinsen.

§ 17.

Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Inga
förslag eller motioner fanns att diskutera.

§ 18.

Information från stipendiegruppen. Ett dokument har arbetats fram med
information om tillvägagångssätt vid anskaffande av stipendiat till Secondary.

…………………………………………………………………………………………………...
Sekreterare

Justerare

