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Protokoll fört vid Årsmöte i Familjeföreningen

BOLIVIAS BARN
26 maj 2013 hos föreningen Antawara, Lindhagensgatan 53, Stockholm
0. Mötet öppnades av Familjeföreningens ordförande Agneta Landin. 30 medlemmar och 2
medföljare deltog på mötet.
1. Kallelse hade utgått i januari till samtliga betalande medlemmar via 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 Sofia Friberg och Jim Fjellet.
4. Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 1 april 2012 - 31 mars
2013 som fanns utdelad på mötet och som också hade publicerats på Föreningens hemsida.
Antalet medlemmar hade minskat något till 99, men årets medlemsavgifter var ändå lika höga
som året före pga sena inbetalningar förra verksamhetsåret. Kostnaderna var lika låga som
föregående år. 15.000 kr hade utbetalats till föreningen Antawaras skolprojekt i La Paz.
Mötet beslöt att lägga berättelsen till handlingarna.
5. Sekreteraren gick igenom redovisning av föreningens ekonomi för verksamhetsåret 1 april
2012 - 31 mars 2013. Vid verksamhetsårets slut fanns en kassabehållning på 49.653 kr varav
41.721 kr var biståndsmedel, 2570 kr förinbetalda årsmöteskostnader och 485 kr avsatta för
ungdomsprojekt. Återstår ca 5.000 kr som är medel som kan disponeras av styrelsen.
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 handlingarna.
7. Mötet beslöt att ge styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 1 april 2012 - 31 mars
2013.
8. Val. Agneta Landin (ordförande), Cecilia Landin och Lars-Olof Landin (kassör) samt
Cecilia Hägglund var valda till 2014.
Beatrice Lenkert (valberedning) föreslog omval av Teresa Norman för ytterligare en 2årsperiod samt nyval av Carloz Johansson för en period om 1 år.
Agneta Landin tecknar ensam föreningens plusgiro.
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9. Mötet omvalde Göran Wirhagen som ordinarie revisor och Jim Fjellet som
revisorssuppleant. Till valnämnd utsågs Beatrice Lenkert, Lena Frisk Westerlund och
Maria Ingelsten.
10. Försöket med personlig medlemsavgift har slagit väl ut.
Mötet beslöt att medlemsavgiften även i fortsättningen ska vara 100 kr och personlig.
11. Antawaras ordförande Freddy Portillo informerade om skolprojektet i La Paz som stöds av
familjeföreningen. Projektet har pågått i 20 år och startade på initiativ av Freddy och
Antawara. 400.000 kr hade samlats in för att börja bygga skolan. Successivt har stat och
kommun tagit ett allt större ansvar och skolan är idag en del av skolväsendet i Bolivia. De
närmaste 3 åren räknar Antawara att med hjälp av familjeföreningen ge stöd åt den nya
tekniska utbildningen med ca 50.000 kr/år varav familjeföreningens del är 15.000 kr/år.
Årsmötet beslöt att fortsätta stödja projektet. Föreningen har inför nästa utbetalning fått en
gåva från föreningen Kreaprenör till journalisten Imi Markos minne på 5.000 kr.
Ordföranden uppmanade mötesdeltagarna att tänka på projektet i samband med liknande
insamlingar.
12. Diskussion om nästa årsmöte. Teresa informerade om att hon varit tvungen att ställa in det
planerade mötet i Göteborg pga för få anmälningar, när anmälningstiden gick ut. Då valde
hon att istället lägga mötet i Stockholm.
Mötet diskuterade olika möjligheter och Sofia Friberg skulle undersöka om det var möjligt att
förlägga nästa möte till Östersund.
Några föreslog att mötesansvariga åter skulle titta på alternativet att åka på en krysning.
LO skulle i nästa medlemsmail fråga om det var någon som var intresserad att ta på sig
ansvaret för nästa möte.
Årsmötet beslöt att nästa möte skulle hålla i pingsthelgen 6, 7 och 8 juni 2014.
13. Under övriga frågor diskuterades Facebook och andra IT-frågor.
Ordföranden tackade den avgående styrelseledamöter Lena Hedblom för hennes långa arbete
i styrelsen och gav henne en blombukett.
Då inga övriga frågor förelåg avslutade ordföranden mötet, varefter Antawara hade ordnat en
boliviansk middag.
Stockholm den 27 maj 2013

Lars-Olof (LO) Landin (sekr)
Justeras:

Agneta Landin (ordf)

Sofia Friberg

Jim Fjellet

