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§ 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 Anita Barré. 

§ 8 Förvaltningsberättelsen, inkluderande verksamhetsberättelse för 2021, 

presenterades. 

Britt-Louise tog upp det faktum att både vår koordinator i Ghana, Nana Ababio och många i 

styrelse för A World of Friends nått en hög ålder. Detta har varit uppe till diskussion i styrelsen 

och vi är överens om och att vi på sikt måste tänka oss att fasa ut verksamheten. Vi vill dock 

göra det på ett så skonsamt sätt som möjligt. Vi fyller inte längre på med nya fadderbarn i 

Ghana, varken på Barnhemmet eller i Okorase, men har trots krympande ekonomi under 

pandemiåren kunnat ta hand om de barn som är involverade i våra program. Vi känner ett 

särskilt ansvar för de barn som bor på vårt barnhem. Lyckligtvis har ingen i personalen eller av 

barnen drabbats av covid 19. 

I Indien har de matransoner vi delar ut till fadderfamiljerna varit särskilt viktiga under 

pandemin. Även i Indien har både barn och personal klarat sig från sjukdom och är nu 

vaccinerade. Raghu har gjort en stor insats för att övertyga både föräldrar och barn om vikten 

av att ta vaccinet. Under 2021 har skolorna och sömmerskekurserna kunnat hållas igång i 

mycket högre utsträckning än året innan.  
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Vårt stora bekymmer i lndien är att transfereringstillståndet för vårt bankkonto måste förnyas,

enligt beslut av Moody. Deadline var först satt till oktober 2021 men beslutet har skjutits upp

gång på gång. Vårt tillstånd går nu ut ijuni2022 och Raghu har ansökt om ett nytt. Utan att ett

sådant tillstånd beviljas kan vi inte fortsätta skicka pengar till vår verksamhet där.

Bo Tillberg redogjorde för den ekonomiska delen av förvaltningsberättelsen för

är 2021,. Båda delarna godkändes av årsmötet.

Revisionsberättelserna godkändes.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för är 2021.

Britt-Louise Theglander omvaldes till ordförande på 1 år.

Ann-Sofi lvarsson och Gunilla Zandrln valdes till styrelseledamöter pä 2 är.

Titl suppleanter på ett år valdes Bo Tillberg och Barbro Zimmerling Svan.

Till revisorer valdes Richard Lindberg, Auktoriserad revisor och

Anita Ba116 (fd. Ögren), Föreningsrevisor.

Till valberedningen valdes Torsten Thur6n (sammankallande) och Lars-Åke

Lindbom.

Förslaget till Verksamhetsplan för 2O22 godkändes.

Britt-Louise berättade om en amerikansk pensionerad pilot, Charles, som härstammar från

trakten kring Okorase i Ghana, och som hon träffade där för ett par år sedan. Han är

intresserad att försöka förbättra förhållandena i byn och har samlat in en del pengar bland sina

amerikanska vänner. Ett förslag från A World of Friends är att utrusta husen i byn med enkla

solceller på taken som skulle ge tillräckligt med el för matlagning och kanske en lampa för

läxläsning.

Vårt skolhus i Orikkai har rasat ihop, men Raghu har med bybornas hjälp påbörjat ett nytt

bygge i liten skala på den tomt föreningen äger.

Vi har fått hjälp av Lukas Johansson, som studerar på Chalmers i Göteborg, att bygga en helt ny

hemsida. www.aworldoffriends.se

Budgeten för 2A72 godkändes. Medlemsavgiften är oforändrad, 200 kr.

Mötet avslutades.
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