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Protokoll från Föreningen Basundharas vänners årsmöte den 23 juli 2016, på Stocklycke
Vandrarhem, Omberg, Östergötland.
Närvarande: Henrik Wennbeck, Harri Kanerva, Laila Byström, Malin Örtengren, Pia Nyberg,
Patrik Nyberg, Annika Ljungkvist, Maria Westerberg, Camilla Kanerva, Susanne Orgren,
Ingrid Bergkvist, Anna Bengtsson, Maria Böckert, Helena Samuelsson, Mathilda
Samuelsson, Camilla Bergdahl, Jenny Ledström, Karolina Schough.
1. Ordförande Henrik Wennbeck öppnade mötet och hälsade alla välkomna
2. Henrik Wennbeck valdes till ordförande, Laila Byström till sekreterare och Pia Nyberg
till justerare
3. Laila Byström läste upp föregående årsmötesprotokoll
4. Mötet fastslog att stadgeenlig kallelse till årsmötet skickats ut
5. Dagordningen godkändes
6. Laila Byström läste upp verksamhetsberättelsen för 2015-04-01 – 2016-03-31
7. Balans- och resultatrapporten gicks igenom och fastställdes
8. Revisionsberättelsen godkändes
9. Beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet togs
10. Val av styrelseledamöter:
Patrik Nyberg, ordförande, nyval 1 år
Henrik Wennbeck, ledamot, nyval 2 år
Harri Kanerva, ledamot, omval 2 år
Laila Byström och Malin Örtengren sitter kvar som ledamöter ytterligare 1 år
Följande fördelning över ansvarsområden:
Patrik Nyberg – informationsansvarig
Laila Byström – biståndsansvarig
Malin Örtengren – ungdomsansvarig
Övrigt
Pia Nyberg – hemsidesansvarig
11. Revisor Curt Karlsson, omval 1 år
12. Valberedning Camilla Kanerva och Maria Westerberg, båda nyval 1 år
13. Beslut om oförändrad medlemsavgift, 200 kr/familj och 100 kr/enskild person
14. Bistånd: Laila berättar att vi i början av 2016 kunde skicka 40.000 kronor. Pengarna
skulle fördelas mellan barnhemmet (20%) och skolan (80%). Sedan år 2003 har vi
totalt skickat 286.000 kronor, alltså mer än en kvarts miljon! Läs om responsen från
Indien på BiståndsBloggen.
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Årsmötet beslutade att målet för årets bistånd är 40.000 kr som ska fördelas 20/80 %
mellan barnhemmet Basundhara/Sri Aurobindi Integral School. Styrelsen beslutar om
lämplig summa att skicka i slutet på 2016.
Det sinar bland biståndsprylarna vi haft till försäljning. Laila framförde önskemål till de
familjer som reser till Indien att inhandla nya prylar om tillfälle finns. Anna Bengtsson
erbjöd sig att kolla med en bekant som är bosatt i Indien.
15. Ungdomar i föreningen: Malin Örtengren skickade under våren 2015 ut ett personligt
brev till alla kända ungdomar som hade börjat högstadiet. Brevet innehöll information
om föreningen och Facebookgrupperna ”Basundharas vänner” samt ”Unga med
Indien i våra hjärtan”. Malin tycker att det är svårt att nå fram till ungdomarna.
Eftersom det är ett minimalt intresse för gruppen ”Unga med…” beslutades att den
ska upphöra så snart något lämpligare forum skapats. Malin forskar och skickar
dessutom under hösten 2016 ett personligt brev till blivande sjundeklassare.
16. Nästa års träff kommer att hållas den 21-23 juli 2017 i västra Sverige med familjerna
Bengtsson, Gabrielsson-Schough och ev. Hayman som arrangörer.
17. Inga motioner hade inkommit
18. Övriga frågor: Jenny Ledström framförde önskemål om att vi på nästa sommarträff
anordnar en kurs i sminkning och hårvård. Pia Nyberg kollar om hon kan hitta någon
lämplig person. Laila påpekar att vi kan söka fondmedel för att bekosta detta.
Laila framförde dilemmat med att ungdomar och unga vuxna (adopterade från
Basundhara) söker kontakt men är ovilliga att bli betalande medlemmar i föreningen.
Årsmötet slog fast att Facebookgruppen ”Basundharas vänner” är till för betalande
medlemmar.
Återigen påpekades att det är viktigt att separera bistånd och medlemsavgift när man
betalar in till föreningen.
19. Mötet avlutades
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