
Protokoll från årsmöte i föreningen Friends of Kabondo den 4 april 2018

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. 9 medlemmar deltog i mötet. 
Listan bifogas protokollet.

§ 3. Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare: Catrina Helzén Lande och Birgitta Persson 
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 verksamhets-
berättelsen 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.  Efter projektets första verksamhetsår ingavs en delrapport 
till Forum Syd, som godkände rapporten. Projektet avslutas vid halvårsskiftet 2018 då en slutrapport 
ska inges. I februari 2018 lämnades en ny ansökan in till Forum Syd med projektnamn TAK 2.0. 
Projektet är avsett att löpa under 18 månader och är en fortsättning på pågående projekt.

Samarbetet med Karopa fortgår även i övrigt.  

§ 6.b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för året: Kassören Bo 
Oscarsson föredrog förvaltningsberättelsen. Resultatet visar ett underskott om 3 229 kronor, vilket är 
en försämring från föregående år då resultatet visade överskott. Underskottet beror främst på att 
utgifterna ökat, dels därför att TAK-projektet krävt en större egenavgift främst beroende på att lokala 
resekostnader varit för lågt budgeterade, dels därför att Karopa erhållit större kostnadsbidrag. 
Förvaltningsberättelsen godkändes.

§ 7. Revisionsberättelsen för verksamhetsåret: Bo Oscarsson föredrog revisionsberättelsen. 
Revisorerna Sven Norén och Lars-Göran Brolin 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 2019 ska vara 
oförändrad, dvs. 200 kronor.

En påminnelse om att det är dags att betala årsavgift har tidigare skickats med kallelsen till årsmötet. 
Bo Oscarsson konstaterade att ett antal medlemmar inte uppmärksammat påminnelsen och föreslog 
att vi kommande år skickar påminnelsen separat. Förslaget godtogs.

§ 10. Planer för verksamhetsåret 2018: Ordföranden redogjorde för aktuella och planerade projekt. 
Hon förklarade att verksamheten år 2018 inledningsvis kommer att koncentreras på slutförandet av 
det pågående TAK-projektet och sammanställningen av slutrapporten till Forum Syd. Besked om hur 
Forum Syd ställer sig till den nya ansökan som ingivits kan förväntas i slutet av april månad. Självfallet 
blir verksamheten beroende av om vi erhåller begärd finansiering. Samarbetet med Karopa fortsätter,
bl.a. med fortsatt fokus på vattenfrågan som är ett ständigt problem.  

§ 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. Lars-Göran Brolin, 441127-1010, nyvaldes som ledamot för en tid av två år.  

§ 13. Stadgeändring avseende val av revisor: Vid årsmötet 2017 uppdrogs åt styrelsen att utreda ev. 
behov av ändring i stadgarna som inte entydigt reglerar hur val av revisor/revisorssuppleant ska ske, 
dvs. om valet ska avse två ordinarie revisorer eller om valet ska avse en ordinarie revisor och en 
suppleant. Styrelsen har tittat på frågan och föreslår stämman att idag välja en revisor och en 
revisorssuppleant samt att ändra stadgarna i enlighet härmed.

Stämman beslutade enhälligt om stadgeändring i enlighet med styrelsens förslag.

§ 14. Val av revisor och revisorssuppleant för en tid av ett år: Sven Norén omvaldes som revisor och 
Bo Oscarsson nyvaldes som revisorssuppleant.

§ 15. Val av valberedning för en tid av ett år: Ingrid Ödman omvaldes att med stöd av övriga 
styrelseledamöter utgöra valberedning. 

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

§ 17. Övriga frågor: Ordföranden tackade Bo Oscarsson för hans insats som kassör och 
bokföringsansvarig. På sedvanligt sätt kommer träd att planteras på därför avsedd plats i Kabondo. 
Inga andra övriga frågor förelåg.

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

Vid protokollet: Justeras:

Majken Blücher Catrina Helzén Lande Birgitta Persson


