Protokoll från Föreningen Basundharas vänner, årsmöte 20 juli 2013
Närvarande: Anna Bengtsson, Anna Sjödahl Hayman, Harri Kanerva, Camilla Kanerva, Ida Byström,
Henrik Wennbeck, Liselott Adelqvist, Karolina Schough, Malin Örtengren, Annika Ljungkvist, Maria
Westerberg, Pia Nyberg, Gunilla Carlsson Lénart, Ingrid Bergkvist, Jens Orgren, Helena Samuelsson,
Matilda Samuelsson

§1 Mötet öppnades av ordförande Laila Byström
§2 Laila Byström valdes till ordförande för mötet, Anna Sjödahl Hayman till sekreterare och Karolina
Schough till justerare.
§3 Mötet konstaterade att stadgeenlig kallelse till årsmötet hade skickats ut.
§4 Dagordningen godkändes. Föregående protokoll lästes upp.
§5 Verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 2012-04-01-2013-03-31 lästes upp av ordförande
Laila Byström. Bidragen till föreningen fortsätter att strömma in generöst och i november 2012
skickades 40.000 kronor till Basundhara för att användas till det pågående skolprojektet.
Websidan har renoverats under året och uppdaterats av webbmaster Pia Nyberg.
En sluten grupp för våra ungdomar på Facebook har tillkommit under året ”Unga med Indien i våra
hjärtan”.
§6 Balans- och resultatrapporten för verksamhetsåret gicks igenom och fastställdes. Intäkterna för
föreningen består av medlemsavgifter, biståndsförsäljning och biståndsgåvor. Föreningens utgifter
är låga och består mestadels av portoavgifter för utskick till medlemmarna. Under 2013 beräknar
föreningen att man ska kunna uppnå målet att skicka 50.000 kronor i bistånd till Basundhara.
§7 Revisorn Curt Karlsson har granskat föreningens räkenskaper och revisionsberättelsen godkändes.
§8 Beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet togs.
§9 Utifrån valberedningens förslag gjordes följande val till styrelsen: Henrik Wennbeck valdes till
ordförande på 1 år, Laila Byström, ledamot på 2 år, Anna Sjödahl Hayman, ledamot på 2 år.
Harri Kanerva, kassör och Pia Nyberg, ledamot sitter båda oförändrat kvar ett år till.
Ansvarsområdena fördelas följande:
Informationsansvarig: Henrik Wennbeck
Hemsidesansvarig: Pia Nyberg
Ungdomsansvarig: Anna Sjödahl Hayman
Biståndsansvarig: Laila Byström

§10 Revisor Curt Karlsson fortsätter 1 år.
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§11 Annika Ljungkvist fortsätter i valberedningen och Gunilla Carlsson Lénart ersätter Liselotte
Adelqvist
§12 Medlemsavgiften: Diskuterades. Mötet beslutade dock att behålla medlemsavgiften oförändrad.
De största intäkterna genereras via gåvor och bistånd och medlemsavgiften är därför inte så viktig i
det sammanhanget. Viktigt att tacka ordentligt för de biståndsgåvor som kommer in! Laila ska ta tag i
detta under året då hon kommer att vara biståndsansvarig. Vi diskuterade också frågan om
stödmedlemmar. Detta har varit uppe tidigare, kan dock vara svårt att administrera.
§13 Biståndsprojekt: På senare år har vi fokuserat på skolprojektet som föremål för biståndshjälp. Vi
diskuterade om man inte borde fokusera med på barnhemmet direkt. Det har dock varit svårt att få
förslag på konkreta projekt att stödja eller önskemål. Mötet beslutade att dela upp biståndet i två
delar: 40.000 till skolprojektet och 10.000 till barnhemmet (förutsatt att vi får ihop 50.000). Detta
utvärderas efteråt och Laila formulerar ett brev till Basundhara om att vi gärna vill ha en
återrapportering om hur pengarna använts.
§14 Ungdomars engagemang: Flera förslag kom upp för att locka fler ungdomar att engagera sig i
föreningen:




Söka pengar att använda till någon ungdomsaktivitet som kan locka fler att engagera sig i
föreningen. Det behöver inte vara adoptionsrelaterat, kan t ex vara en artist.
Samarrangemang med andra föreningar
Bjuda in andra adopterade ungdomar till FB-gruppen, från det år man börjar 7:e klass.

Beslut:




Alla barn i ovanstående ålder är välkomna till FB-gruppen, Pia bjuder in syskon som kommer
från andra barnhem/länder.
Till nästa sommarträff bjuder vi in ungdomar från andra föreningar till en gemensam
aktivitet, och utgår från de fyra föreningar som ACs hemsida länkar till,
Man kan utgå från den förteckningen som finns på AC:s hemsida. Anna SH ansvarar för detta

§15 Hemsidan: Pia har lagt ner mycket jobb på hemsidan som nu är mycket snygg och funktionell!
Hon fortsätter att jobba med den. Vi har numera klickbara annonser på hemsidan för 500:-. Alla
uppmanas att ragga annonsörer!
För lösenord till medlemssidorna – maila Pia!
Laila planerar en biståndsblogg så småningom, vilket vi ser fram emot!
Ett förslag som kom upp under gruppdiskussionerna kvällen innan mötet var om man kunde ha
någon slags anslagstavla där man kunde skriva korta meddelanden om t ex biståndsprojekt som
genomförts. Inget beslut togs om detta.
En idé som också kom upp var att tipsa lokaltidningar om våra träffar så kanske de kommer och
skriver ett reportage.
§16 Nästa års träff kommer att hållas i Stockholmstrakten och stafettpinnen gick vidare till Malin och
Mikael Örtengren samt Annika Ljungkvist.
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§17 Motioner: Inga motioner har inkommit
§18 Övriga frågor:
Flera förslag diskuterades:


Att ändra på datum för våra årsträffar kom upp. En del tycker att det ibland kan vara svårt
att planera in träffen mitt i sommaren. Bättre att ha den i början eller i slutet av sommaren.
Detta får tas upp som en motion på nästa årsmöte eftersom det då kräver en stadgeändring.



Att man, på årsträffen, skulle kunna ha någon som föreläser om Orissa ur någon aspekt.



Att lägga årsmötet under en söndags- eller lördagsfrukost så att alla kan vara med på övriga
aktiviteter. Styrelsen beslutar till nästa årsmöte!



Bjuda in en indisk kock och laga gemensam middag.

Vi pratade också om att det var viktigt att vi pratar med våra barn om att man kan bidra på olika sätt
till Basundhara. Vi får komma ihåg att uppmuntra och tacka våra barn (och andra) när de gör
insatser!
Slutligen påmindes det om att det är viktigt att man är tydlig med att separera bistånd och
medlemsavgift när man betalar in till föreningen.
§19 Mötet avslutades

Sekreterare

Justerare

Ordförande

----------------------------Anna Sjödahl Hayman

-------------------------------Karolina Schough

------------------------------------------Laila Byström
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