Protokoll från årsmöte i föreningen Friends of Kabondo den 4 april 2017
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. 15 medlemmar deltog i mötet.
Listan bifogas protokollet.
§ 3. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare: Gunlög Oscarsson Wall och Ida Lemoine
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 det pågående TAK-projektet (Time to Act Kabondo) med
fokus på kampen mot HIV och AIDS. Projektet finansieras av Forum Syd/Sida och genomförs i
samarbete med Karopa Integrated CBO. Samarbetet med Karopa fortgår även i övrigt. Vårt mål är att
Karopa ska ”stå på egna ben” och starta egna verksamheter och de har påbörjat aktiviteter som så
småningom kan leda dit. Fiskodlingen fungerar och man har startat en plantskola. En positiv sak är att
Karopa tycks ha fått viss lokal ”status” och styrelsen får allt oftare inbjudningar till olika evenemang
och kurser/workshops.
§ 6. b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för året: Kassören Bo
Oscarsson föredrog förvaltningsberättelsen. Resultatet visar ett överskott om 19 776 kronor, vilket är
en förbättring från föregående år då resultatet visade underskott. Överskottet beror främst på att
intäkterna ökat, dels genom bidrag och gåvor, dels genom de aktiviteter som genomförts under året.
Kostnaderna utgörs huvudsakligen av bidrag till Karopa och kostnader för TAK-projektet.
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 2018 ska vara
oförändrad, dvs. 200 kronor.
§ 10. Planer för verksamhetsåret 2017: Ordföranden redogjorde för aktuella och planerade projekt.
Hon förklarade att verksamheten år 2017 kommer att koncentreras runt två stora frågor, dels det
pågående TAK-projektet (Time to Act Kabondo), dels vattenfrågan. Årsmötet beslöt att föreningen
även ska försöka få igång fler inkomstbringande aktiviteter (IGA), eftersom fattigdom är ett av
grundproblemen i området.
TAK-projektet kommer att kräva både engagemang och ekonomiskt tillskott. Det behövs kontinuerliga
uppföljningsbesök från Sverige. Ordföranden reser ner redan imorgon och Ida Lemoine planerar en
resa i sommar, bl.a. för att avsluta och utvärdera det första verksamhetsåret i TAK-projektet. Ida ska
också genomföra en utvecklingsdag om business strategy med Karopa.

Bristen på vatten är ett ständigt återkommande problem och orsakar sjukdomar och missväxt.
Styrelsens bedömning är att satsningar för att ge tillgång till rent vatten är det som behövs allra mest i
nuläget.
§ 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 ett år. Ingrid Ödman och Toralf Thorsteinsen omvaldes som ledamöter för en tid av två år.
§ 13. Val av revisorer för en tid av ett år: Sven Nyrén och Lars-Göran Brolin valdes.
§ 14. Val av valberedning för en tid av ett år: Ingrid Ödman och Ida Lemoine (sammankallande)
valdes.
§ 15. Behandling av till styrelsen inkomna motioner: Inga motioner hade inkommit.
§ 16. Övriga frågor: Behovet av en ev. stadgeändring avseende val av revisorer togs upp. Styrelsen
utreder och återkommer i frågan.
§ 17. Mötet avslutas: Ordföranden förklarade mötet avslutat och tackade närvarande medlemmar.
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