
Protokoll från årsmöte i föreningen Friends of Kabondo den 1 april 2016

Plats: Föreningslokalen på Rigagatan 3 i Stockholm

§ 1. Val av ordförande och sekreterare för mötet: Margareta Halfvarson valdes till ordförande för 
mötet och Majken Blücher valdes till sekreterare.

§ 2. Fastställande av röstlängd för mötet: En närvarolista upprättades. 22 medlemmar deltog i 
mötet. Listan bifogas protokollet.

§ 3. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare: Margareta Paulson och Maria Frisk valdes.

§ 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt: Kallelse har skett via mail (till ett fåtal medlemmar med 
post) minst tre veckor innan mötet. Kallelsen godkändes. 

§ 5. Fastställande av dagordning: Dagordningen fastställdes. 

§ 6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för året: Ordföranden sammanfattade 
verksamhetsberättelsen och informerade särskilt om den förstudie som gjordes under sommaren 
inför det planerade projektet Time to Act Kabondo med fokus på kampen mot HIV och AIDS. 
Ansökan om projektmedel har ingivits till Forum Syd men vi har ännu inte fått något besked därifrån. 
Om vi inte får bifall till vår ansökan så påverkar det självfallet inriktningen på föreningens arbete i 
Kabondo och samarbetet med Karopa Integrated CBO.  Målet är att Karopa ska ”stå på egna ben” och
starta egna verksamheter och det ser faktiskt ganska hoppfullt ut. Fiskodlingen tycks fungera bra och 
man planerar för en plantskola. Medlemmar ur Karopas styrelse har också inbjudits till 
kurser/workshops, vilket visar att organisationen börjar bli etablerarad. Verksamhetsberättelsen 
fastställdes med två tillägg: 1. Marianne Gripman besökte Kabondo i januari 2015. 2. Bo Oscarsson, 
Catrina Helzén-Lande och Ingrid Ödman har arbetat med en webbaserad gåvorutin. Arbetet 
fortsätter.

§ 6. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för året: Kassören Bo 
Oscarsson föredrog förvaltningsberättelsen. Resultatet visar ett underskott om 6 346 kronor, vilket är
något mer än föregående år och huvudsakligen beror på att bidrag och gåvor minskat. Kostnaderna 
utgörs så gott som uteslutande av bidrag till Karopa. Förvaltningsberättelsen godkändes.

§ 7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret: Bo Oscarsson föredrog revisionsberättelsen. 
Revisorn Allan Nyrén har inte haft något att anmärka på styrelsens förvaltning. 

§ 8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen: Mötet beviljade ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter.

§ 9. Fastställande av medlemsavgift: Mötet beslutade att medlemsavgiften för år 2017 ska vara 
oförändrad, dvs. 200 kronor.

§ 10. Planer för verksamhetsåret 2016: Ordföranden redogjorde för aktuella och planerade projekt. 
Dokumentet bifogas protokollet.

§ 11. Val av ordförande i föreningen för en tid av ett år: Margareta Halfvarson omvaldes som 
ordförande.

§ 12. Val av styrelseledamöter: Marianne Gripman och Majken Blücher omvaldes som ledamöter för 
en tid av två år. Ingrid Ödman omvaldes som ledamot för en tid av ett år. Som ny ledamot för en tid 
av ett år valdes Toralf Thorsteinsen. Toralf välkomnas till styrelsen.

§ 13. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år: Allan Nyrén omvaldes som revisor och 
Lars Lundgren som suppleant.



§ 14. Val av valberedning: Sven Nyrén och Ida Lemoine valdes för en tid av ett år.

§ 15. Behandling av till styrelsen inkomna motioner: Inga motioner hade inkommit.

§ 16. Information från stipendiegruppen: Ingrid Ödman berättade litet om de stipendiater som 
enskilda medlemmar har och förklarade att vissa funderingar/planer på förändrade rutiner finns. Mer
om detta vid ett senare tillfälle.

§ 17. Övriga frågor: Ordföranden tackade Bo Oscarsson, Ida Lemoine och Elisabeth Johnsdotter för 
deras insatser i styrelsen. De fick varsitt gåvobevis avseende träd som kommer att planteras på 
lämplig plats i Kabondo. Ordföranden påminde medlemmarna om att rapporter och annan 
information fortlöpande publiceras på hemsidan.

§ 18. Mötet avslutas: Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade närvarande medlemmar.

Vid protokollet: Justeras:

Majken Blücher Margareta Paulson Maria Frisk


