Föreningen Basundharas vänners årsmöte 2009, Källvikens kursgård 090718
Närvarande: Harri Kanerva, Anna Bengtsson, Maria Westberg, Mats Gabrielsson Schough,
Anna Sjödahl Hayman, Åsa Karlsson Friberg, Monika Jonsson, Henrik Wennbeck, Jenny
Ledström, Eva Eriksson-Olesen, Lotta Söderstjerna, Gunilla Carlsson-Lenárt, Liselott Adelquist,
Jenny Apéll, Ingrid Bergkvist, Martin Brommann, Johanna Majberger

§ 1 Harri Kanerva öppnade mötet.
§ 2 Harri Kanerva valdes till mötets ordförande, Anna Hayman till sekreterare och Eva ErikssonOlesen till justerare.
§ 3 Mötet svarade ja på frågan om stadgeenlig kallelse utgått.
§ 4 Mötet godkände dagordningen.
§ 5 Verksamhetsberättelsen, för perioden 080401-090331, gicks igenom av Harri Kanerva. Mötet
godkände verksamhetsberättelsen som läggs till handlingarna.
§ 6 Balans- och resultatrapporten, för ovanstående period, gicks igenom av Harri Kanerva. Av de
29.500:- vi fått i intäkter är 9.400 medlemsavgifter, 1.575:- biståndsförsäljning, 18.601:- gåvor.
Vi har skickat drygt 40.000:- till Basundhara i bistånd. Ett problem är att det försvinner en del
pengar via postgirot, som tar väldigt höga avgifter. Eva E-O ska kolla upp om det går att få ner de
avgifterna. Mötet beslutade att fastställa balans- och resultatrapporten.
§ 7 Harri Kanerva läste upp revisionsberättelsen från föreningens revisor Curt Karlsson. Enligt
revisionsberättelsen finns inget att anmärka på.
§ 8 Mötet beslutade att bevilja styrelsen ansvarsfrihet.
§ 9 Följande val gjordes till styrelsen inför nästa period:
Laila Byström valdes om till ordförande på 1 år.
Harri Kanerva kvarstår som kassör i 1 år.
Pia Nyberg kvarstår som ledamot i 1 år.
Anna Bengtsson blir ny ledamot i styrelsen och ersätter då Catrin Marklund. Anna väljs in på 2
år.
Henrik Wennberg blir också ny ledamot i styrelsen och ersätter Monika Jonsson. Henrik väljs
också in på 2 år.
§ 10 Mötet beslutade att välja om Curt Karlsson som revisor för föreningen, på 1 år.

§ 11 Övriga funktioner kvarstår:
Laila Byström – infoansvarig
Camilla Kanerva/Laila Byström – biståndsansvariga
Pia Nyberg/Laila Byström – hemsidesansvariga
Eva Eriksson-Olesen/Camilla Kanerva – valberedning
§ 12 Vi diskuterade vilka biståndsprojekt som skulle kunna vara aktuella för Basundhara.
Förutom sommarträffarna är ju bistånd en stor del av Basundharas vänners verksamhet.
Lekhallsbygget på barnhemmet är igång och vi beslutade att fortsätta att stödja det. Alla
uppmanas att fundera på ev nya biståndsprojekt till barnhemmet.
§ 13 Medlemsavgiften för nästa år blir fortsatt 200:-. Det finns alltid möjlighet att ge en extra
gåva om man vill stödja föreningen mer.
§ 14 Vi diskuterade hemsidan och alla tycker att det är jätteroligt att vi fått en sådan fin hemsida.
Webmaster Pia Nyberg och Laila Byström gör ett jättebra jobb med den! Harri ställde frågan om
det kan finnas andra Basundhara-föreningar i andra länder. Kan vara värt att undersöka! Det är
ingen vidare aktivitet på forumet på hemsidan just nu, men det är väldigt bra att möjligheten finns
och kanske våra barn kan ha glädje av forumet när de blir lite äldre. Vi fick också en påminnelse
om att det nu finns en Facebook-grupp för Basundharas vänner, och även ytterligare en
Basundhara-grupp som dock är sluten och som vi inte vet så mycket om (Basundharas
barnhem?).
§ 15 Frågan om ungdomars engagemang har tidigare varit uppe och så även på detta årsmöte. Hur
får vi våra ungdomar att engagera sig mer i föreningen? Många av de äldre barnen tycker att
Basundhara-träffarna är lite tråkiga, ”bara småbarn…” Några förslag kom upp; Anna B. föreslog
att man skulle kunna ha ungdomsledamöter i styrelsen. Det finns andra föreningar som har det
(MMSB t ex) och det verkar fungera bra. Ett annat förslag, som kom från Lotta S. är att man
skulle kunna ha olika gruppaktiviteter för olika åldersgrupper ”á-la-scouterna”, där man får
diplom/papper när man genomgått olika gruppaktiviteter.
Men, det är nog också naturligt att intresset går i vågor. De lite äldre barnen har också ofta andra
sommaraktiviteter för sig som kan krocka med sommarträffen.
Mötet bestämde att föreningen ska göra en ungdomssatsning inför nästa år, och en
intresseförfrågan ska gå ut till de äldre barnen om de vill engagera sig mer i föreningen. Styrelsen
fick i uppdrag att planera satsningen mer i detalj.
§ 16 Nästa år är det dags för Svealand att ordna sommarträffen för Basundharas vänner. Det
beslutades att nästa Basundhara-träff kommer att gå av stapeln 24-25/7 2010, i
Stockholmstrakten. Familjerna Kanerva, Eriksson-Olesen och Westerberg ordnar nästa års träff.

Vi ser fram emot detta!
§ 17 Inga motioner hade kommit in till mötet.
§ 18 Under övriga frågor kom ett förslag upp om att det vore trevligt att ha lite mer indiskt tema
på sommarträffarna. Kanske kunde man anlita någon som höll ett föredrag om Orissa? Någon
som håller en work-shop i Indisk dans? Eller annat? (senare på dagen föreslog någon en indisk
festmåltid där man kanske klär sig i indiska kläder ). Vi fick också reda på att ny landsansvarig på
AC efter Monica Lind, som nu gått i pension, heter Maria Suarez. Ev. skulle man kunna bjuda in
henne för en presentation.
§ 19 Mötet avslutades.
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Anna Hayman

Eva Eriksson-Olesen

