
Protokoll från årsmötet i föreningen Friends of Kabondo den 29 april 2015

Plats: Föreningslokal Rigagatan 3 Stockholm

§ 1.  Val av ordförande och sekreterare för mötet: Gunlög Wall resp Elisabeth Johnsdotter 
valdes.

§ 2.  Fastställande av röstlängd. Elisabeth upprättade en närvarolista, bilagd. 17 medlemmar
deltog.

§ 3.  Val av två justerare, tillika rösträknare. Ingrid Ödman och Majken Blücher valdes.

§ 4.  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.  Kallelse har gått hem via mail och till ett fåtal 
medlemmar per post minst 3 veckor innan mötet. Konstaterades att mötet utlysts på rätt 
sätt. 

§ 5.  Fastställande av dagordning. Övrig fråga – Framförande av tack.

§ 6.  a) Styrelsens verksamhetsberättelse för året. Föreningens ordförande Margareta 
Halfvarson sammanfattade verksamhetsberättelsen och redovisade följande ämnen: 
Ansvarsfördelningen inom föreningen är upparbetad. Web-shopen är under arbete.  
Betalning sker nu separat för köp av varor. Kenyanska em i november gav lite medel men 
uppskattades av de besökande. Några ledamöter har besökt Kabondo vid flera tillfällen och 
kunnat följa upp de pågående projekten. Flera av dessa är delprojekt inom VIFOKKA-avtalet. 
Bl.a renoveringen av en vattenkälla, vilken fått mycket positivt gensvar. Frågor kring 
vattensituationen berördes under årsmötet och Margareta besvarade frågorna med att 
föreningen söker mer pengar för att säkra ytterligare en källa. Andra delprojekt inom 
VIFOKKA har varit slutförandet av byggnation av en latrin-toalett och att planera hur 
kunskap om hygien ska spridas.  HIV-AIDS är en återkommande fråga. De MFS-studenter från
KTH, som var beredda att bedriva studier i Kabondo avråddes att resa. Vi ska återkomma till 
KTH för att visa vårt intresse för att få MFS-studenter till Kabondo och de kan resa. 
Smyckesförsäljning är alltid aktuell. Margareta uppmärksammade de generösa givare, som 
stöttat föreningen under året, samt de insamlingar som gjorts på ICA Esplanad.  Övriga 
sponsorer nämndes. Margareta berättade även att några ledamöter samt medlemmar 
stödjer elever så att de kan gå i Secondary School. Idag bör man ha mer utbildning än 
grundskolan för att få arbete i Kenya.

         b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans-och resultaträkning) för det senaste 
verksamhetsåret. Resultatet visar på ett underskott på 3 800 kr. (Som en jämförelse fanns 
ett överskott året innan.) Under året har gåvor och bidrag minskat. De övervägande 
kostnaderna har gått till projekt.  Gåvorutiner ses nu över av Ingrid Ödman och Catrina 
Helzén-Lande. Sven Norén som är programmeringskunnig tar över hantering av insamling av 
de olika minnesgåvorna samt kommer att ta över andra delar av it-hanteringen.



§ 7.  Revisionsberättelsen för verksamhetsåret.  Inga anmärkningar. Revisionen har skett 
enligt god revisionssed i Sverige. Revisor Agne Lennmyr avgår och föreningen tackar för det 
arbete han bidragit med till vår förening. Han har hållit sig väl underrättad och följt vår 
verksamhet under tre år.

§ 8.  Fråga om ansvarsfrihet förr styrelsen för den tid revisionen avser. Mötet beviljade 
ansvarsfrihet åt ledamöterna.

§ 9.  Fastställande av medlemsavgiften. Oförändrad medlemsavgift beslutades.

§10. Planer för det kommande året. Ida berättade om den förstudie som nu Forum Syd 
beviljat medel till, 100 000 kr varav 10. 000 kr ska betalas av föreningen. I juli åker 
Margareta, Ida, Sofia Palm från projektgruppen till Kabondo för att genomföra förstudien. 
Även Kristina Karlsson som har studerat socialantropologi reser med gruppen. Ingrid som 
redan varit på plats och gjort en del förarbeten och knutit kontakter av betydelse reser inte 
med gruppen. Syftet är att göra en fältstudie för att få viktig kunskap och förståelse om 
förhållandena i området samt ytterligare kunskap om HIV/Aids situationen, som är mycket 
problematisk. Vi vet i dagsläget att fler unga insjuknar. Stigmatiseringen är stor. Gruppen 
kommer att söka samarbete med aktörer på plats som arbetar med HIV/Aids. Resultaten 
från förstudien ska sedan ge ett gott underlag för en ansökan hos Forum Syd för ett 
kommande treårigt projekt med namnet ”Time To Act –Kabondo”. Projektet ska fokusera på 
HIV/Aids information/utbildning samt att stärka NGO:n Karopas organisation och kapacitet. 
Ambitionen är att det inte ska finnas nya infekterade 2030, samt att Karopa ska fungera som 
en aktiv självständig aktör.  Inför fältstudien tar gruppen gärna emot tips och erfarenheter.

§11. Val av ordförande i föreningen för ett år. Sittande ordförande Margareta Halfvarson 
valdes för ett år. 

§12. Val av styrelseledamöter.  Ida Lemoine, Marianne Gripman väljs för ännu ett år. 
Fyllnadsval Majken Blücher för ett år. Majken välkomnas. Omval för två år, Elisabeth 
Johnsdotter, Ingrid Ödman och Bo Oscarsson. Ett varmt tack riktas till avgående vice 
ordförande Gunlög Wall. Adjungerad till styrelsen blir Birgitta Persson.

§13. Val av revisor samt en revisorssuppleant för en tid av ett år. Allan Nyrén väljs och som 
suppleant Lars Lundgren. De båda välkomnas.

§14. Val av valberedning. Omval av Ingrid Ödman och Toralf Torsteinsen.

§15. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. Inga inkomna 
motioner.

§16. Information från stipendiegruppen. Ingrid betonade att de medel som går till de 15 
stipendiaterna är enskilda medlemmarnas bidrag och att inga pengar kommer från 
föreningen. Ingrid informerade om de olika kostnader som gäller för olika internat. I 
genomsnitt 10 000kr/år. För de elever som är dagelever blir årskostnaden lägre. Extra 
kostnader tillkommer för extraläsning som ordnas för stipendiaterna under lov. 
Stipendiaterna lever under extremt fattiga förhållanden. De har goda förmågor för att 
studera.



§17. Övriga frågor. Gunlög och Agne avtackades av Margareta och som gåva får de vardera 
20 träd planterade på en utvald plats i Kabondo. Deras namn ska anges. Påminnelse om att 
läsa James senaste rapport, som nu finns på hemsidan. Ett tack ska framföras till James och 
Karopa för det fina arbete som görs på plats. 

§18. Mötet avslutas.  Gunlög avslutade och tackade.

Vid protokollet:

Sekreterare                            Justerare

Elisabeth Johnsdotter Ingrid Ödman Majken Blücher

____________________________________________________________________


