
 

A World of Friends 

                                        Protokoll från årsmötet den 23 mars 2019 

  Gershedens Folkets Hus, Skansen 

 

§ 1 Ordförande i A World of Friends förklarade mötet öppnat. 

§ 2 Årsmötet fann att mötet utlysts stadgeenligt.  

§ 3 Dagordningen för mötet godkändes. 

§ 4 Närvarolistan godkändes som röstlängd. (Se Bilaga 1) 

§ 5 Till ordförande för mötet valdes Britt-Louise Theglander. 

§ 6 Till sekreterare valdes Mona Serenius. 

§ 7 Till rösträknare och justerare valdes Torsten Thurén och Gunn Frank. 

§ 8 Verksamhetsberättelsen för 2018 presenterades och lades till handlingarna. 

Britt-Louise som besökt Ghana under året berättade att solpanelerna som 

installerats fungerar fint och gör att barnhemmet inte drabbas av de elavbrott 

som annars är så vanliga i Biadan. Vi skulle dock behöva ytterligare paneler för 

luftkonditionering. Skolan skulle också behöva både upprustning och 

solpaneler.  

Den nya presidenten har infriat sitt löfte om att gymnasieutbildningen skall 

vara gratis för alla. Skoluniformer och läromedel kostar dock fortfarande rätt 

stora summor för familjerna. Samtidigt har man tagit bort de tidigare hårda 

inträdeskraven och tar emot alla barn som vill fortsätta, vilket gör att 

skollokaler och lärarresurser inte räcker till. Man har löst detta genom att låta 

eleverna gå halva terminer vilket resulterar i att de inte får en fullgod 

undervisning.  



Även i Okorase skulle det vara välkommet med solpaneler. Vissa av datorerna 

är numera utslitna och skulle behöva ersättas med nya. 

Projekten i Indien fungerar fint, men vi har varit tvungna att dra ner på vissa 

verksamheter av ekonomiska skäl.  

Vi äger en tomt i Orrikai, men har för tillfället inte råd att bygga ett nytt kontor 

som vi är i stort behov av. 

§ 9 Den ekonomiska årsredovisningen för år 2018 presenterades av Bo Tillberg och 

godkändes av årsmötet. 

§ 10 Revisionsberättelsen godkändes. 

§ 11 Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2018. 

§ 12 Britt-Louise Theglander omvaldes till ordförande på 1 år. 

§ 13 Monica Tillberg, Kristina Gustafsson Frank och Mona Serenius valdes till 

styrelseledamöter på 2 år. 

§ 14 Till suppleanter på ett år valdes Bo Tillberg och Barbro Zimmerling Svan.   

§ 15  Till revisorer valdes Ulla Hasselström (Auktoriserad revisor) och 

Anita Ögren (Föreningsrevisor).  

§ 16 Till valberedningen valdes Torsten Thurén (sammankallande) och Lars-Åke 

Lindbom. 

§ 17 Förslaget till Verksamhetsplan för 2019 godkändes. 

 Vår intention är att kunna införskaffa ytterligare solpaneler och datorer i Ghana 

och att börja planera för ett litet kontor på vår tomt i Indien. 

§ 18 Budgeten för 2019 godkändes. Medlemsavgiften förblir 200 kr. 

§ 19 Mötet avslutades.  
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