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Protokoll fört vid Årsmöte i Familjeföreningen

BOLIVIAS BARN
6 juni 2014 på Dalarö
0. Mötet öppnades av Familjeföreningens ordförande Agneta Landin. 20 medlemmar var
närvarande samt en medföljare och två barn.
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.
Mötet beslöt att flytta upp punkten ”Nästa års verksamhet och årsmöte” på dagordningen till
före punkten om val.
3. Till justeringsmän och tillika rösträknare utsågs Lena Hedblom och Olle Nilsson.
4. Ordföranden gick igenom verksamhetsberättelsen för verksamhetsåret 1 april 2013 - 31
mars 2014 som fanns utdelad på mötet och har publicerats på Föreningens hemsida. Antalet
medlemmar hade minskat till 82 med motsvarande minskning av medlemsavgifter som följd.
Medlemmarna representerar dock lika många familjer (41 st) som förra året. Kostnaderna för
administration hade minskat. 5800 kr hade inbetalats till biståndsfonden varav 5000 kr från
föreningen Kreaprenör till minne av journalisten Imi Markos, som avlidit.
Biståndsprojektet att stödja föreningen Antawaras skolprojekt i La Paz med 15.000 kr på
årsbasis har fortsatt och är mycket lyckat. Pengarna används i huvudsak till lärarlöner och
syftet är att få Bolivianska staten att ta ett större och större ansvar för skolan för varje år.
Rapport hade inkommit vilken redovisades på mötet.
Årsmötet 2013 hos föreningen Antawara gick med ett mindre underskott, men detta var
samtidigt ett stöd åt deras verksamhet.
Mötet beslöt att lägga berättelsen till handlingarna.
5. Sekreteraren gick igenom redovisning av föreningens ekonomi för verksamhetsåret 1 april
2013 - 31 mars 2014. Vid verksamhetsårets slut fanns en kassabehållning på 39.160 kr varav
32.521 kr var biståndsmedel, 2100 kr förinbetalda årsmöteskostnader och 31 kr var det som
återstod av medel avsatta för ungdomsprojekt. Återstår ca 4.500 kr, som är reserverat för
administration.
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 2013-31 mars 2014.
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7b. Diskussion om ”Nästa års verksamhet och årsmöte”
Orsaker till vikande medlemsantal diskuterades. Ordföranden redovisade diskussioner som
hållits i styrelsen under året och rapporterade att det var svårt att hitta någon enhetlig
linje om vilken inriktning föreningen ska ha bland de yngre. Tvärtom finns oenighet om
detta.
Samtidigt konstaterades att föreningens ursprungliga syfte har väl uppfyllts, nämligen
att hålla kontakt med familjer med barn från Bolivia, så att familjer och barn lär känna
varandra och har fortsatt kontakt.
Mötet beslöt att styrelsen under nästföljande år ska ha ett huvudsakligt uppdrag, att
genomföra och redovisa en enkät bland medlemmarna om vad de vill göra med föreningen.
Mötet beslöt att nästa möte skulle hålla i pingsthelgen 22-24 maj 2015.
8. Mötet beslöt att omvälja Agneta Landin som ordförande och Lars-Olof Landin som
sekreterare och kassör samt Cecilia Landin och Cecilia Hägglund som övriga ledamöter till
2016. Konstaretades att Teresa Norman redan var vald till 2015 som övrig ledamot.
Beslöts att Agneta Landin ensam tecknar föreningens plusgiro och att denna punkt förklardes
omedelbart justerad.
9. Mötet beslöt att omvälja Göran Wirhagen som ordinarie revisor och Jim Fjellet som
revisorssuppleant. Till valnämnd utsågs Lena Frisk Westerlund och Maria Ingelsten.
10. Mötet beslöt att medlemsavgiften även i fortsättningen ska vara 100 kr och personlig.
11. Mötet beslöt att fortsätta stödja Antawaras skolprojektet med 15.000 kr på årsbasis..
Ordföranden uppmanade mötesdeltagarna att tänka på projektet, när det gällde att föreslå
insamlingsändamål i andra sammanhang. Föreningen har fått flera gåvor från bl.a. kollekter i
kyrkan, begravningar m.m. Även medlemmar kan nu åter uppmanas att betala extra till detta
projekt.
12. Ordföranden avslutade mötet och därefter genomfördes en guidning på Dalarö till Dalarö
Hotel Bellevue, där vi åt middag.
Stockholm juni 2014
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