PROTOKOLL FÖRT VID ÅRSMÖTE MED FAMILJEFÖRENINGEN BOLIVIAS BARN
lördag 6 juni 2015 i Tullhuset på Dalarö
Närvarande: Familjerna Bäckvik (2), Hellström-Henriksson (3), Landin (3), Lundberg (4+2), Nilsson,
Järfälla (2+1), Norman Söderberg (2), Wadström (2), Frisk Westerlund (2) och Wirhagen (1)
1. Mötet öppnades av föreningen ordförande Agneta Landin.
Enkät om föreningens framtid och kallelse har utgått i flera omgångar till 96 betalande medlemmar
2013/14 med e-post. Av dessa var 17 betalande från 8 av totalt 16 betalande familjer närvarande.
Mötet ansågs behörigt utlyst. Mötet beslöt att den till protokollet bifogade närvarolistan med
betalande medlemmar angivet skulle vara röstlängd.
2. Mötet valde Agneta till ordförande för mötet och Lars-Olof (LO) Landin till sekreterare.
3. Mötet utsåg Cecilia Lundberg och Wiveca Wadström att justera protokollet.
4. Eftersom mötet hade en huvud fråga i enlighet med årsmötesbeslut och kallelse, nämligen att ta
ställning till resultatet av enkäten om föreningens framtid, beslöt mötet att godkänna följande
dagordning: verksamhetsberättelse och bokslut, som hade meddelats i förväg och finns att läsa på
hemsidan, revisionsberättelse och beslut om styrelsens ansvarsfrihet samt redovisning/diskussion
enkät och beslut om föreningens framtid i konsekvens med diskussionen.
5. LO redogjorde för årsredovisning och bokslut fram till 15/5. Efter denna tidpunkt har inga
ytterligare transaktioner skett. Föreningen har vid tidpunkten för årsmötet 46 betalande medlemmar
varav 17 närvarande. Medlemsintäkterna var 5.500 kr beroende på att 9 avgifter under året avsåg
föregående verksamhetår. Kostnaderna för administration var 9.040 kr. 30.000 kr i biståndsmedel
har betalats ut till föreningen Antawaras skolprojekt i La Paz för 2014 0ch 2015 i enlighet med
årsmötesbeslut. Inga biståndmedel har samlats in. Kassan var 15/5 totalt 3.320 kr varav 2.512 kr är
biståndmedel .
6. Revisor Göran Wirhagen läste upp revisionsberättelsen, som var utan anmärkningar och
rekommenderade styrelsen ansvarsfrihet. Mötet beslöt att bevilja styrelsen ansvarsfrihet och
årsberättelse, bokslut och revisionsberättelse lades till handlingarna.
7. Enkät; LO redovisade enkäten som hade besvarats av 52 personer (54%). Av dessa vill 7 lägga ner
föreningen och 45 vill ha föreningen kvar, varav 16 i dess nuvarande form. 29 önskar ha föreningen
kvar i enklare form.
Många av de yngre medlemmarna träffas regelbundet och föreningens Facebookforum används
regelbundet. Cecilia Landin, som tillsammans med Beatrice Lenkert sköter Facebook, berättar att nya
deltagare tillkommer, som är adopterade från Bolivia, men som inte tidigare känt till vår förening. De
yngre har dock mindre intresse för den formella delen av föreningens arbete.
Under möte framkom ett starkt stöd för synpunkten att det vore synd att ”skrota” den formella
föreningen, eftersom det pågående biståndsprojektet med Antawara är uppskattat och för detta
behövs en legitim föreningsform. Vidare framkommer av enkäten att många vill ha nätverket kvar
med register och hemsida och att man önskar ha möjlighet att bjuda in till träffar vid behov.
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Sammanfattningsvis konstaterade mötet att föreningens huvudsyfte - att barnen skulle få möjlighet
att lära känna varandra och knyta band för framtiden – har uppfyllts med råge. Samtidigt är det
tydligt, att just nu har de yngre och de äldre i föreningen olika behov. Mötet enades därför om att
besluta om att föreningen ska vara kvar i sin nuvarande form och att en styrelse väljs med uppgiften
att komma tillbaka till medlemmarna med ett förslag till verksamhetsplan och eventuella
ändringar av stadgarna, som tar hänsyn till de aktuella behoven och önskemål om en enklare
föreningsform.
8. Val; Med anledning av beslutet under pkt 7 att ha föreningen kvar beslöt mötet att välja styrelse
och revisor. Mötet beslöt att omvälja Agneta Landin till ordförande samt LO och Cecilia Landin till
övriga styrelseledamöter och Göran Wirhagen till revisor. I likhet med tidigare tecknar Agneta Landin
ensam föreningens firma och styrelsen konstituerar i övrigt sig själv.
9. Mötet konstaterade att 2016 har föreningen funnits i 30 år. Sven och Lena Frisk Westerlund fick till
uppgift att försöka ordna ett större möte på Öland. Mötet beslöt att inte besluta om en särskild helg
för nästa möte för att göra planeringen enklare. Styrelsen har till uppgift att återkomma med förslag.
10. Mötet avslutades varefter gemensam middag åts på Dalarö Hotel Bellevue.
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