Inbjudan till extra medlemsmöte
Med anledning av vår framlidne ordförande Rolf Svanströms tragiska bortgång
kommer vi att hålla ett extra medlemsmöte som ni alla är välkomna till. Vi kommer
bland annat att:
 hålla en minnesstund för Rolf
 hålla ett formellt extra medlemsmöte för att fyllnadsvälja ordförande
 lyssna på Hanna Helander som nyligen tillbringat en kortare tid på
Mindolo som berättar om sin vistelse och om projektet
 berätta mer om projektet och dess framtid
Datum: 10 september 2012
Tid: kl 18- ca 20
Plats: Wargentinsgatan 3, Kungsholmen, Stockholm (ring 070-69 752 44 för insläpp)
Vi hoppas på att träffa så många som möjligt av er på mötet!
Meddela gärna din medverkan till 070-69 752 44 eller lisa.persson@swipnet.se

Styrelsen för Svensk-zambiska föreningen

Kallelse till
Extra medlemsmöte
i Svensk-zambiska föreningen
(”extra allmän sammankomst” enligt stadgarna)

Datum: 10 september, 2012, Tid: 18.00,
Plats: Wargentinsgatan 3, Kungsholmen, Stockholm
(Ring 070-69 752 44 för insläpp)

Dagordning
1. Öppnande av det extra medlemsmötet
2. Godkännande av kallelseförfarande
3. Godkännande av dagordningen
4. Val av
a) Mötesordförande
b) Mötessekreterare
c) Två justeringspersoner
5. Fyllnadsval av ordförande i föreningen för tiden fram till nästa årsmöte
6. Val av valberedning inför årsmötet 2013
7. Övriga ärenden - om 2/3 av närvarande medlemmar beslutar att ett ickeannonserat ämne ska avhandlas
8. Avslutande av det extra medlemsmötet

Information till medlemmarna i
Svensk-zambiska föreningen om Mindolo-projektet

Under flera år har Svensk-zambiska föreningen stöttat ungdomsprojektet i Mindolo som vi
berättat om på hemsidan, i Newsletter samt vid våra sammankomster.
Vid årsmötet i mars fick styrelsen i uppdrag att ansöka om pengar för en förlängning av
projektet för perioden 2013-2015. Vi berättade då att vår samarbetspartner Mindolo
Ecumenical Foundation (MEF) genomgick en större omorganisation och en ny direktor och
finanschef var på ingående. Rutinerna har samtidigt skärpts ytterligare vad beträffar
(åter)rapportering till paraplyorganisationen Forum Syd som är den organisation vi söker
pengar ifrån.
Under våren och försommaren pågick ett intensivt arbete med att sammanställa och få in
nödvändiga rapporter och revisionsberättelser - både i Sverige och i Zambia. Tyvärr
försenades rapporterna från vår zambiska partner och ansökningstiden löpte ut vilket
innebar att Forum Syd inte skulle kunna granska vår nya ansökan.
Framlidne ordförande Rolf Svanström var i kontakt med Forum Syd och försökte utverka mer
tid, men Forum Syd måste tillämpa sina riktlinjer. Efter samråd med Forum Syd beslutade
därför styrelsen att dra tillbaka ansökan.
Styrelsen undersöker nu olika möjligheter, bl a om det går att driva projektet på sparlåga
under 2013 och möjligen förbereda en ny ansökan i maj för 2014-16. Inför det extra
medlemsmötet vill styrelsen dock påminna om att inbetalningarna av medlemsavgifter har
sjunkit kraftigt. Att endast cirka 60 av drygt 100 medlemmar har betalat sin medlemsavgift
för i år är oroväckande. Den betalningsgraden räcker inte för att föreningen ska ha
ekonomisk grund för att driva projektet i nuvarande skala. För dem som det berör gäller pg
83 05 95-5. Avgiften är 150 kr för individ, 200 kr för familj och 100 kr för student.
Med anledning av Rolf Svanströms bortgång behöver föreningen nu välja en ny ordförande
för att kunna avsluta pågående projekt och fortsätta verksamheten. Därför kallas till ett
extra medlemsmöte 10 september där vi även minns Rolf och får färska nyheter från
Mindolo.

Uppsala och Stockholm 21 augusti 2012
Styrelsen för Svensk-zambiska föreningen

