Föreningen Basundharas vänners årsmöte, 080719
Närvarande: Laila Byström, Catrin Marklund, Harri Kanerva, Monika Jonsson, Anna Hayman, Karolina
Schough, Henrik Wennbeck, Jenny Ledström, Thomas Westman, Linda Englund, Gunilla Carlsson-Lenart
och Anna Bengtsson.

§1

Ordförande Laila Byström öppnade mötet.

§2

Laila Byström valdes till mötets ordförande, Anna Bengtsson till sekreterare och
Jenny Ledström till justerare.

§3

Mötet konstaterade att stadgeenlig kallelse till årsmötet hade skickats ut.

§4

Dagordningen godkändes.

§5

Laila Byström läste upp styrelsens verksamhetsberättelse för perioden
070401-080331.

§6

Harri Kanerva redogjorde för balans- och resultatrapporten. Av föreningens
intäkter bestod 6550 kr av medlemsavgifter, 3706 kr av biståndsförsäljning och
9600 kr av gåvor. Laila Byström tipsar om att ha en stående månatlig överföring
till bistånd, dels blir det inte så märkbart i plånboken men framför allt blir det av
att man kommer sig för att skänka en slant till bistånd. Av föreningens tillgångar
på 24 128 kr skickades 19 000 kr i bistånd till Basundhara. Vi fortsätter att samla
in mer pengar.

§7

Enligt revisionsberättelsen har revisor Curt Karlssons som granskat föreningens
räkenskaper, inte haft något att anmärka på.

§8

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§9

Val till styrelseledamöter gjordes. Laila Byström valdes om till ordförande i
föreningen på 1 år. Omval gjordes även för föreningens kassör, Harri Kanerva,
men på 2 år. Pia Nyberg valdes som ledamot på 2 år. I styrelsen kvarstår Catrin
Marklund och Monika Jonsson som ledamöter ytterligare 1 år.

§10

Curt Karlsson omvaldes till revisor.

§11

Övriga val som gjordes var följande; Laila Byström som informationsansvarig,
Camilla Kanerva och Laila Byström som biståndsansvariga, Pia Nyberg och Laila
Byström som hemsidesansvariga. Camilla Kanerva och Eva Eriksson-Olesen
valdes om till valberedning. Thomas Westman erbjöd sig att bistå
hemsidesansvariga.

§12

Förutom sommarträffen är föreningens stora mål bistånd. På Basundhara byggs
just nu en ny lekhall och detta är ett projekt som Basundharas vänner kan vara
med att ge bistånd till. På föreningens hemsida www.basundhara.se finns
information om tidigare biståndsprojekt.
En diskussion kring en eventuell höjning av medlemsavgiften fördes men avgiften
fastställdes och förblir oförändrad, 200 kr per år och familj eller 100 kr för en
enskild medlem. Den som vill ge mer har möjlighet att ge en gåva i samband med

§13

inbetalningen av medlemsavgiften. Mötet beslutade att avskaffa posten
stödmedlem. De som vill stödja föreningen uppmuntras istället att ge en
ekonomisk gåva i valfri storlek.
§14

Frågor som ”Hur kan vi engagera ungdomarna?” och ”Hur kan vi organisera
sommarträffarna så att de äldre barnen vill komma tillbaka?” diskuterades. Då vi
är en liten förening är det svårt att redan i inbjudan erbjuda ett program som
passar alla åldrar av barn. I nuläget anpassas programmet efter de familjer som
anmäler sig till sommarträffen. Ett förslag om att ha olika workshops, gärna med
indienanknytning, kom upp. Styrelsen har även gjort ett försökt fånga upp
familjer som har äldre barn. Att skicka in ett fotografi från sommarträffen till
AC:s tidning kan vara ett sätt att locka nya familjer att gå med i föreningen. Detta
ansvarar Thomas Westman för i år.

§15

I juni stod föreningens nya hemsida klar. Webbmaster heter Pia Nyberg och även
Laila Byström ansvarar för uppdateringar på hemsidan. Beslut togs om att
gruppbilder från sommarträffen kommer att läggas ut på hemsidan, tillgängligt för
allmänheten. Mötet beslutade även om att lösenordskydda delar av hemsidan, t ex
ett fotoalbum med övriga bilder som bara blir tillgängliga för föreningens
medlemmar. Hemsidan har en gästbok. Ett förslag om att även skapa ett
diskussionsforum på hemsidan kom upp och mottogs positivt. I forumet kan man t
ex diskutera olika ämnen som t ex resetips. Under den lösenordsskyddade delen
föreslås även ett medlemsregister ligga med namn och adress. Ytterligare ett
förslag är att det ska finnas en möjlighet att lägga ut ytterligare uppgifter för de
familjer som önskar. Det kan vara uppgifter om barnets födelseår, hemkomstår,
indiskt namn, namn på housemother etc. För att minska kostnaderna kommer 3
brevutskick per år att minskas ner till 2. En inbjudan till sommarträffen samt
inbetalningskort och årsmötesprotokoll kommer fortfarande att skickas med brev.

§16

Sommarträffarna går av stapeln i Götaland, Svealand och Norrland enligt ett
rullande schema. Nästa år är det Götalands tur och träffen kommer att förläggas
någonstans på västkusten. Arrangörer blir familjerna Anna och Alexander
Hayman samt Anna och Jörgen Bengtsson. Träffen kommer att hållas den 17-19
juli 2009. En kallelse kommer ut i början av nästa år.

§17

Inga motioner hade lagts fram.

§18

Det fanns inga övriga frågor.

§19

Mötet avslutades.

Antecknat av

Justerat av

_____________________________
Anna Bengtsson

_______________________________
Jenny Ledström

