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Protokoll fört vid Årsmöte i Familjeföreningen

BOLIVIAS BARN
26 maj 2012 på gräsmattan utanför Mårten Triewalds malmgård från 1690-talet
- i Ambassadparken i Stockholm bakom ryska ambassaden vid Mälarens strand.
0. Mötet öppnades av Familjeföreningens ordförande Agneta Landin. 43 medlemmar och 6
medföljare var anmälda till mötet.
1. Kallelse hade utgått i januari till samtliga betalande medlemmar de senaste tre åren per brev
eller e-post och på Facebook. Därefter har samtliga medlemmar hållits informerade om
årsmötets planering under hela våren. Mötet godkände att kallelse skett i behörig ordning.
2. Mötet utsåg Agneta Landin till ordförande att leda dagens möte och till sekreterare för
mötet utsågs Lars-Olof Landin.
3. Till justeringsmän och tillika rösträknare utsågs Olle Nilsson och Carlos Banegas.
4. Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 1 april 2011 - 31 mars
2012 som fanns utdelad på mötet och som också hade publicerats på Föreningens hemsida.
Det viktigaste beslutet var utbetalning av 11220 kr till ett barnsjukhus i Potosi.
Mötet beslöt att lägga berättelsen till handlingarna.
5. Sekreteraren gick igenom redovisning av föreningens ekonomi för verksamhetsåret 1 april
2011 - 31 mars 2012. Glädjande var att Föreningens inkomster ökat och
administrationskostnaderna minskat. Försöket med en personlig medlemsavgift på 100 kr.
Vid årsmötet hade totalt 136 personer betalat medlemsavgiften, representerande 60 familjer,
mot 53 familjer året tidigare. Detta verksamhetsår har alltså trenden med sjunkande
medlemsantal vänt, beroende på att yngre medlemmar återkommer till föreningen.
Administrationskostnaderna minskar eftersom det kostar mindre att sköta det mesta av
kontaktarbetet via mail och på Facebook. Föreningens kassa var vid verksamhetsårets slut
56321 kr varav insamlade biståndsmedel utgjorde 54050 kr. Det innebär att Föreningen åter
har ett litet överskott.
Mötet beslöt att godkänna årsredovisningen och lägga denna till handlingarna.
6. Föreningens revisor Göran Wirhagen läste upp revisionsrapporten, som utan anmärkningar
rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet. Mötet beslöt att lägga rapporten till hanbdlingarna.
7. Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1 april 2011 - 31 mars
2012.
8. Mötet beslöt att följa valberedningens förslag och omvälja Agneta Landin som ordförande
för en ny 2-års period. Dessutom omvaldes Cecilia Landin och nyvaldes Lars-Olof Landin
som kassör och registeransvarig och Cecilia Hägglund som övriga styrelseledamöter för en 2-
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års period. Konstaterades att Lena Hedblom, sekreterare, och Teresa Norman,
mötesansvarig, var valda som styrelseledamöter till 2013.
Dessutom beslöt mötet att Agneta Landin ensam tecknar föreningens plusgiro och att detta
omedelbart justerades.
Beatrice Lenkert och Hugo Baastrup hade undanbett sig omval. Beatrice har dock lovat
fortsätta att hjälpa till med att sköta Facebookgruppen,
9. Mötet omvalde Göran Wirhagen som ordinarie revisor och Jim Fjellet som
revisorssuppleant. Till valnämnd utsågs Beatrice Lenkert och Mario Hedblom.
10. Försöket med personlig medlemsavgift har slagit väl ut.
Mötet beslöt att medlemsavgiften även i fortsättningen ska vara 100 kr och personlig.
11. Hugo Baastrup presenterade rapporten från Lucy om hur pengarna till barnsjukhuset i Potosi
hade använts för i huvudsak inköp av i första hand sängkläder.
Mötet beslöt att lägga rapporten till handlingarna.
Senare under mötet presenterade den ideella bolivianska föreningen Antawara ett skolprojekt
i La Paz. Föreningen samlar in pengar till lärarlöner genom att anordna fester med mat, orm
musik och bolivianska danser. Föreningen har utbildat många barn och vuxna i dans och stod
även för mat och underhållning vid detta årsmöte. Det var mycket uppskattat.
12. Detta år föregicks årsmötet av en workshop, där medlemmarna i mindre grupper diskuterade
tre frågor. Hur årsmötet skulle arrangeras i fortsättningen, hur föreningen skulle organiseras
och föreningens kommunikation.
De olika grupperna redovisade sina diskussioner under denna punkt och här följer ett kort
sammandrag av idéer och beslut.
Årsmöte; kalla till attraktiva, mindre byråkratiska årsmöten, kanske i form av
webbkonferens, eftersom vi är spridda över hela landet, enkla årsmöten så att värdskapet blir
så enkelt som möjligt, bra med ett större möte varje år, stora fester t.ex. var femte år med
enklare möten dessemellan. Lyckade möten i Stockholm har varit höstbesök på Gröna Lund
och en Ålandskrysning.
Mötet beslöt att årsmöte alltid ska hållas sista lördagen i maj varje år. En arbetsgrupp
utsågs bestående av Teresa och Cecilia i styrelsen, samt av Fanny Svensson, Maria
Ingelsten och Anna Wirhagen, som ska fortsätta planeringen av nästa årsmöte och
komma fram med förslag under hösten.
Organisation och kommunikation; vi ska fortsätta att använda Facebook och e-post som
våra viktigaste kontaktkanaler. Styrelsen ska stimulera till att det bildas arbetsgrupper för att
arbeta med viktiga uppgifter. Arbetsgrupp för årsmötet bildades (se ovan). LO ska skapa ett
beslutsforum på hemsidan, dit bara betalande medlemmar kan logga in. Medlemmarna ska
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uppmanas skicka in sin mailadress på hemsidan.
13. Under övriga frågor tackade ordföranden avgående styrelseledamöter för deras arbete och gav
en present till Teresa Norman för hennes arbete som huvudarrangör för detta årsmöte.
Eftersom inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden mötet, varefter Antawara höll en
uppskattad dansföreställning med tre olika dansgrupper i olika åldrar samt presenterade sin
verksamhet. Därefter åt vi gemensam middag med bolivianska specialiteter.

Stockholm den 10 juni 2012

Lars-Olof (LO) Landin (sekr)

Justeras:

Agneta Landin (ordf)

Olle Nilsson

Carlos Banegas

