Protokoll - Föreningen Basundharas vänners årsmöte 2010-07-24
Närvarande: Eva Eriksson Olesen, Helena Samuelsson, Åsa Karlberg Friberg, Jenny Ledström, Jens
Orgren, Mats Carlsson Lénart, Ingrid Bergkvist, Annika Ljungkvist, Karolina Schough, Ilka Ahonen,
Rickard Frejd, Camilla Bergdahl, Linda Englund, Liselott Adelqvist, Pia Nyberg, Michael Örtengren,
Henrik Wennbeck, Harri Kanerva, Laila Byström och Anna Bengtsson
§1

Ordförande Laila Byström öppnade mötet.

§2

Laila Byström valdes till mötets ordförande, Anna Bengtsson till sekreterare och
Henrik Wennbeck 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
090401-100331

§6

Balans- och resultatrapporten, för ovanstående period, gicks igenom av Harri Kanerva. Av de
24 235 kr föreningen fått i intäkter är 8 500 kr medlemsavgifter, 3 379 kr biståndsförsäljning
och 13 150 kr gåvor. I början av året skickades ca 10 000 kr till Basundhara i bistånd.

§7

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

§8

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§9

Följande val gjordes till styrelsen inför nästa period:
Laila Byström valdes om till ordförande på 1 år.
Harri Kanerva valdes om till kassör på 2 år.
Pia Nyberg valdes om till ledamot på 2 år.
Anna Bengtsson och Henrik Wennbeck kvarstår som ledamöter i 1 år.

§10

Curt Karlsson omvaldes till revisor.

§11

Laila Byström kvarstår som informationsansvarig liksom Camilla Kanerva och Laila Byström
som biståndsansvariga samt Pia Nyberg och Laila Byström som hemsidesansvariga. Camilla
Kanerva avslutar sitt uppdrag i valberedningen och istället blir det Liselott Adelqvist som tar
över tillsammans med Eva Eriksson-Olesen.

§12

Medlemsavgiften är oförändrad, d v s en årsavgift på 200 kr/familj. Som enskild medlem är
den 100 kr. Den som vill ge mer har möjlighet att ge en gåva i samband med inbetalningen
av medlemsavgiften.

§13

I november 2009 fick föreningen en förfrågan från Basundhara om att bistå ett nytt
skolprojekt. Projektet omfattar utbildning för främst flickor från familjer med sociala
och/eller ekonomiska problem samt barn med HIV. Målet är att 100 barn från både
barnhemmet och närområdet ska erbjudas plats för grundläggandet utbildning. Barnen som
erbjuds delta i detta projekt är barn som ofta utesluts från den vanliga skolan, men i och med
projektet får de en möjlighet till utbildning. Styrelsen beslutade att bistå projektet.
Förhoppningen är att detta projekt som finns detaljerat beskrivet inklusive en budget (se
hemsidan under fliken "Bistånd – pågående projekt") ska motivera oss, men även vår
omgivning, ytterligare att skänka pengar till bistånd. Det blir också lätt för föreningen att

redovisa hur biståndspengarna har använts. Föreningen kommer att skicka en så stor summa
pengar som möjligt årligen till Basundhara och projektet.
§14

Som en fortsättning på att försöka engagera ungdomarna i vår förening skickade Laila ut ett
brev till ca 30 ungdomar från Basundhara i åldern ca 13-22 år. Brevet informerade om
föreningen, sommarträffen och hemsidan. Henrik Wennbeck står som kontaktperson för den
som vill veta mer. Gensvaret på brevet har inte varit stort, men glädjande nog nappade Paula
och hennes pappa Ilka och kom till årets sommarträff för allra första gången. Föreningen
kommer att fortsätta att skicka ut detta brev varje år till de medlemmar i föreningen som blir
sjundeklassare.

§15

Pia Nyberg informerade om hemsidan och uppmanade oss alla att komma med feedback till
henne angående sidan. Sidan har inte många besökare, totalt 1899 sedan 2008-06-16, men
fyller ändå en funktion för oss medlemmar. Medlemssidan är inte banksäker och denna
information ledde till diskussion som slutade med att mötet beslutade att ta bort
medlemsregistret från hemsidan. Medlemsregistret kommer istället att skickas ut per brev en
gång om året.
Diskussionen handlade även om vilken information som ska finnas på hemsidan och om vad
vi har rätt att lägga ut där. Mötet beslutade att bilder fortsättningsvis kommer att finnas på
hemsidan men för att kunna lägga ut namn krävs ett skriftligt godkännande. Henrik
Wennbeck fotade årets deltagare på sommarträffen och en förfrågan kring hur denna bild kan
publiceras samt tillsammans med ev information kommer att skickas ut av Laila via mail.
Om det finns förslag på indien- el adoptionsrelaterade länkar, maila Pia. Ett förslag som kom
fram på mötet var www.indiamike.com.
Mötet godkände att ha sponsrade länkar på hemsidan. Att ett företag har sin logga på vår
hemsida ska kosta 500 kr och en annons ska kosta 2000 kr. Loggorna ska vara klickbara för
de företag som har en egen hemsida. Alla måste vi fungera som säljare till dessa
annonsplatser.

§ 16

Nästa års sommarträff anorndas av familjen Byström och familjen Englund någonstans i vår
norra del av landet den 23-24 juli 2011.

§17

Inga motioner hade lagts fram.

§18

En övrig fråga som diskuterades handlade om att söka sina rötter. När Madhu med familj
besökte familjen Nyberg under deras Sverigevistelse i våras, fick de en del information kring
det här med att söka sina rötter. Denna information är nedtecknad och finns att läsa på
hemsidan under fliken "Söka rötter".

§19

Mötet avslutades.

Antecknat av

Justerat av

_____________________________
Anna Bengtsson

_______________________________
Henrik Wennbeck

