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Hej 

Nu är det dags för årets tredje nyhetsbrev. Årsmöte hölls den 24 april i Skanskvarnsskolan i Årsta. 

Antalet närvarande vid möte var något lägra än tidigare årsmöten men vi hoppas att det inte beror på 

ett minskat intresse från våra medlemmar utan att det var andra aktiviteter eller åtaganden som 

konkurerade om tiden i era kalendrar. Verksamhetsberättelsen för 2012 gicks igenom och styrelsen 

svarade på en del frågor från mötesdeltagarna. Revisorerna hade i sedvanlig ordning granskat 

protokoll och bokföring och fann inget att anmärka på. Mötet beslöt att bevilja styrelsen 

ansvarsfrihet. Stiftelsen och skolstyrelsen gav oss aktuell information och rapporterade om det arbete 

de var för sig ansvarar för. Mötesdeltagarna förde fram olika frågor och funderingar som ventilerades 

och besvarades.  
 

Då endast ordförande enligt föreningens stadgar väljs till sitt uppdrag har den nya styrelsen vid 

konstituerande möte fördelat ansvar och arbetsuppgifter enligt nedan.  

Styrelse för kommandeverksamhetsår  

Ordförande Bitte Brask  omval   

Vice ordförande Erik Källström fyllnadsval på 1år 

Kassör Per Kingfors   omval 

Sekreterare Monica Tilstam  (vald på 2 år 2012) 

Ledamot Marianne Zetterlund nyval 

Suppleant Britt-Marie Hagman omval 

Suppleant Marianne Gripman  nyval (tidigare ledamot) 

Suppleant Viktoria Nyström  nyval 

 

Till revisorer för 2013 valdes 

Revisor Björn Dahlberg  omval 

Revisorssuppleant Lars Dahl  omval 
 

I samband med styrelsemötet den 20/5 diskuterades bl.a. 

 

 Behovet av att göra en översyn av föreningens stadgar.  

Föreningen roll och funktion har förändrats sedan starten för drygt 10 år och sedan stiftelsen 

bildats. Detta innebär att stadgarna idag behöver ses över och uppdateras.  
 

 Hemsidan behöver utvecklas och förbättras.  

Marianne Zetterlund har utsetts till webbansvarig för Föreningen Kisumus hemsida. Vi vill att de 

ska vara enklare att hitta aktuell information, så som uppdaterade kalendarium, rapporter, 

nyhetsbrev o.s.v. Diskussion med Stiftelsen S:t Christin Foundation har inletts i syfte att se om vi 

på ett enkelt och bra sätt kan knyta föreningens och stiftelsens hemsidor närmre varandra för att 

förenkla för medlemmar, sponsorer och andra intresserade att ta del av all information som gäller 

skolans, föreningens och stiftelsens olika verksamheter och aktiviteter. 
 

 Frågan om hur öka intäkterna för att säkerställa driften av skolan.  

Förutom medlemsintäkter, gåvor och olika bidrag är våra sponsorer viktiga samarbetspartners i 

detta arbete. Vi behöver öka antalet medlemmar och sponsorer för att säkerställa skolans 

verksamhet. Vi behöver även hitta fler aktiviteter och evenemang som riktar sig till medlemmar  

och presumtiva medlemmar. Frågan om att genomföra gemensamma evenemang tillsammans 

med Stiftelsen S:t Christine har också lyfts och börjat diskuteras.  

 

 

 

St Christine Education Centre 

 

P.O. BOX 319, SONDU 

40109 KISUMU, KENYA 
Phone: +254 (0) 724 27 31 99 

Phone: +254 (0) 724 27 31 99 

  

Föreningen Kisumu 
c/o Bitte Brask 

Olshammarsgatan 54  

S-124 76 Bandhagen 

Tfn: +46 (0)8-86 31 29,  

+46(0)70-757 68 77 
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Resor Och Vänner 

En av våra sponsorer är Resor Och Vänner arrangerar och erbjuder resor med lite annorlunda 

inriktning än andra researrangörer. Som medlem i Föreningen Kisumu är du välkommen på en 

reseträff där du får veta mer om överenskommelsen om sponsring omfattande 5 % som finns  

mellan Föreningen Kisumu och Resor Och Vänner. De kommer även att presentera kommande 

planerade långresor. 
 

Nedan inbjudan till reseträffen med Resor Och Vänner den 4 juni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Utskick som kommer i retur 

Inför årsmötet gjorde vi ett utskick per post till alla medlemmar. Utskicket innehöll bland annat 

skriften St Christine Educaiton Center – 10år i Kenya. Vi har tyvärr fått ett trettiotal försändelser  

i retur. Vi ber därför dig som är medlem och som inte fått detta utskick ta kontakt med föreningens 

ordförande Bitte Brask och uppge din nya adress. Föreningens postadress och telefonnummer finns  

i sidhuvudet ovan. Föredrar du mail är adressen info@kisumu.se  

Har du en vän som inte har mail som du vet har flyttat hör gärna med honom eller henne om de fått 

utskicket Nyhetsbrev 61. Om de inte fått de fråga om de meddelat föreningen sin nya adress. 
 

Den nya styrelsen vill passa på och tacka för förtroendet och ser fram emot att tillsammans med 

föreningens medlemmar och sponsorer få arbeta vidare för de föräldralösa barnen i Kabondo. 

Med hopp om ett händelserikt och givande verksamhetsår 

Styrelsen för Föreningen Kisumu  

/Bitte Brask ordf. 

 
Bilagor detta utskick: Föreningen Kisumus Verksamhetsberättelse för 2012 

 

 

Välkommen tisdag den 4 juni klockan 18.30 
 

Plats: Café Sten Sture, Trångsund 10, Gamla Stan, alldeles intill Storkyrkan 
 
Torbjörn Pongratz från Resor Och Vänner och Sven-Olof Einarsson från Voyage Specialresor hälsar er 
välkomna.  
 

Syfte med träffen är att  

 informera om och svara på frågor gällande överenskommelsen om sponsring av S:t Christine 
School som finns mellan Resor Och Vänner och Föreningen Kisumu  

 informera om våra resor och presentera och informera om Resor Och Vänners planerade resor 
kommande säsong. 

 

Vi kommer att gå igenom Våra Långa Resor enligt nedan med viss tonvikt på våra aktuella resor till 
Latinamerika samt Kenya – Tanzania 
 

PERU  

Machu Picchu, Titicacasjön, Andernas bergsmassiv mm – oktober 2013 
KENYA - TANZANIA,   

safari- och biståndsresa, november – december 2013 
NYA ZEELAND   

natur, kultur och en hel del vingårdar ... januari 2014 
CHILE, ARGENTINA, URUGUAY 

vingårdsbesök i centrala Chile och i Mendoza-regionen i Argentina, Pampas, Buenos Aires m.m. februari 
2014 
 
Gå gärna in på www.resorochvanner.com och studera reseprogrammet. 
 

OBS. Vi är tacksamma om Ni anmäler Ert intresse på info@resorochvanner.com 
Det underlättar vår planering. Tack. 

  

Hälsningar  
Torbjörn Pongratz 
www.resorochvanner.com 
021-12 20 99, 073-021 45 04 
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