
 

  Nyhetsbrev nr 94  
Inför årsmötet den 22/4 2020 

2020-04-08 

Vi har bestämt oss för att hålla vårt årsmöte som 

vi annonserat den 22/4 kl. 18.30. 

Vår plan är att ett mindre antal styrelseledamöter 

ska finnas på plats och med hjälp av våra 

telefoner 

hantera övriga medlemmar som önskar delta. 

Skicka senast 21/4 ett mail till ordf(at)kisumu.se 

och tala om 

att ni vill delta. Ange namn och ert 

telefonnummer så ringer vi upp er när mötet ska 

börja. 

Har du några frågor är du välkommen att ringa 

Bitte Brask 070-757 68 77 

Välkomna till detta lite ovanliga årsmöte 

Bitte och Erik 

Dagordning: 
1. Öppnande av mötet genom föreningens 

ordförande 

2. Val av ordförande, sekreterare och en 

justeringsman för mötet 

3. Frågan om mötets behöriga utlysande 

4. Anteckning av närvarande och upprättandet 

av röstlängd 

5. Fastställande av dagordning 

6. Behandling av verksamhetsberättelse 

7. Behandling av revisionsberättelse 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning 

9. Disposition av årets resultat 

10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

 11. Fastställande av antal ledamöter och 

suppleanter i styrelsen 

12. Val av ordförande, ledamöter och 

suppleanter 

13. Val av revisor och revisorssuppleant 

14. Val av valberedning 

15. Beslut om lägsta månadsbetalning för 

verksamhetsåret 

16. Behandling av styrelsens förslag till 

verksamhetsplan och budget 

17. Behandling av styrelsens förslag och 

inkomna motioner 

18. Övriga ärenden 
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Preparations for the Annual Meeting April 22, 

2020 

 

We have decided to hold our annual meeting as 

previously advertised on April 22 at 6:30 PM. 

Our plan is to gather a small number of board 

members in place and with the aid of our cell 

phones manage other members, who want to 

participate.  Kindly send a mail at the latest on 

April 21 to  ordf@kisumu.se and announce your 

wish to participate.   Tell your name and phone 

number and we will call you when the meeting 

starts. 

 

If you have any questions please call Bitte Brask 

070-757 68 77. 

 

Welcome to the quite unusual annual meeting. 

Bitte and Erik 

 

Agenda 

1. Opening of the meeting by the Association’s 

chair person 

2. Election of officials of the meeting 

• Chairman  

• Secretary 

• Attestant 

3. The matter of the meeting being duly 

advertised 

4. Recording members present and establishing 

a register for voting  

5. Establishing the agenda 

6. Annual report 

7. Auditors' report  

8. Establishing the annual financial report 

9. Allocation of the year´s profit/loss 

10. The matter of the board's freedom from 

liability 

11. Determining the number of members and 

alternate members of the board 

12. Election of chair person, regular and 

alternate members of the board 

13. Election of regular and alternate auditors 

14. Election of a nomination committee 

15. Decision about minimum monthly 

contribution for the year  



16. The board's propositions regarding activity 

plan and budget 

17. Propositions from the Board and members  

18. Miscellaneous 

 En kortfattad rapport från Kenya och 

St Christine school i Corona tider. 
Informationen från Kenya visar på cirka 80 

bekräftat smittade av Coronaviruset och ett fåtal 

dödsfall. I Kenya är det utegångsförbud mellan 

kl. 7(kvällen) och kl. 5 (morgonen).  

Överträdelser bestraffas. Alla skolor, förskolor 

och universitet är stängda och undervisning ges i 

Primary School’s via radioutsändning och för 

universitet online. I vår skola är det väldigt få 

vårdnadshavare som har tillgång till en radio 

eller en Smartphone, så våra barn i skolan 

stannar helt enkelt hemma för närvarande. 

Utbildningsministeriet 

kommer troligen att förlänga skolåret den tredje 

terminen så att eleverna får ett senare sista lov. 

Det är stor 

oro bland eleverna i årskurs 8 som ska ta sin 

KCPE- examen i år. Odada och skolans ledning 

har haft möte  med vårdnadshavarna till eleverna 

i årskurs 7 och 8. Alla har bidragit med 100 

KES/ elev till examensläsning för att öka 

möjligheterna för eleverna att klara målen. 

Alla anställda arbetar ändå med att finnas i 

skolans lokaler enligt ett veckoschema som 

skolledningen har 

presenterat. Dessutom finns naturligtvis 

vakterna på plats varje dag och natt. 

Odada har lyckats med att få tillgång till en stor 

bit odlingsmark av Homa Bay County. Han har 

också sett till att man nu har sått majs och bönor 

som ska användas i köket den dag stängningen 

hävs och eleverna är tillbaka i skolan. Nicholas, 

som är biträdande rektor är skolans ansvarige 

person för detta. Man räknar med skörd om tre 

månader om det blir gynnsamt med regn och 

värme. 

Även om skolan är stängd är det viktigt att 

stödja med bidrag varje månad eller en gåva. 

Hälsningar till alla från skolans rektor Calvince 

Juma och från Odada. 

/ Ulla Andersson Sturaeus, manager 

  St Christine 

Education Centre 

P.O. BOX 319, SONDU 

40109 KISUMU, KENYA 

Föreningen Kisumu 

c/o Bitte Brask 

Olshammarsgatan 54 

S-124 76 Bandhagen 

A short report from Kenya and St 

Christine school in the times of Corona 

virus 

 
Information from Kenya tells that around 80 

persons are confirmed infected and a few have 

died.  There is a curfew between 7 PM and 5 

AM and violators are being punished.   All 

schools, pre-schools and universities are closed 

and tuition is given via radio broadcast for 

Primary Schools and online for universities.  In 

our school only very few custodians have access 

to a radio or a smartphone, so our pupils simply 

stay home under the present circumstances.  The 

Ministry of Education will probably extend the 

third semester so the students will get their 

recess later.  There is great concern among the 

students in 8th grade, who will pass their KCPE-

exam this year.  Odada and the school’s 

management have met with the custodians of 

pupils in 7th and 8th grade.  All of them have 

contributed 100 KES per pupil for exam 

preparations in order to increase the chances for 

the children to reach the goals.  All employees 

still work after a schedule issued by the school’s 

management to be present in the schools 

facilities.  In addition there are of course guards 

in place each day and night. 

 

Odada has managed to get access to a big piece 

of agricultural land by Homa Bay Copunty.  He 

has also seen to it that corn and beans were 

planted to be used in the kitchen when the 

school opens and the pupils are back.  Nicholas, 

who is assistant head master, is the person 

responsible for this.  The plan is to harvest in 

three months, provided good weather conditions 

with rain and warmth. 

 

Even if the school is closed it is still important to 

support it with monthly donations or gifts. 

 

Greetings to all from the school’s head master, 

Calvince Juma and from Odada. 

 

/ Ulla Andersson Sturaeus, manager 
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med vårdnadshavarna till eleverna i årskurs 7 

och 8. Alla har bidragit med 100 KES/ elev till 

examensläsning för att öka möjligheterna för 

eleverna att klara målen. 

Alla anställda arbetar ändå med att finnas i 

skolans lokaler enligt ett veckoschema som 

skolledningen har 

presenterat. Dessutom finns naturligtvis 

vakterna på plats varje dag och natt. 

Odada har lyckats med att få tillgång till en stor 

bit odlingsmark av Homa Bay County. Han har 

också sett 

till att man nu har sått majs och bönor som ska 

användas i köket den dag stängningen hävs och 

eleverna är 

tillbaka i skolan. Nicholas, som är biträdande 

rektor är skolans ansvarige person för detta. Man 

räknar med 

skörd om tre månader om det blir gynnsamt med 

regn och värme. 

Även om skolan är stängd är det viktigt att 

stödja med bidrag varje månad eller en gåva. 

Hälsningar till alla från skolans rektor Calvince 

Juma och från Odada. 

/ Ulla Andersson Sturaeus, manage 

 Nu när Påsken snart är här så ber vi er tänka 

lite extra på barnen i S:t Christine School. 

Som ni kan se i utskickad balans och resultat 

för 2019 och förslag till budget för 2020 har 

föreningens intäkter sjunkit under 2019. 

Inför 2020 är vi i stort behov av stöd och 

bidrag. Så därför vädjar vi till er att köp ett 

eller flera ”påskägg”. I påskägget får du 

gärna lägga ett bidrag till en skoluniform, 

skolmåltid, läromedel eller skolhälsovård. 

Alla gåvor är 

välkomna. 

In connection with the Easter celebrations we 

ask you kindly to give some extra thoughts to 

the children of St Christine.  As you can see 

from the attached financial reports for 2019 and 

budget for 2020 the Association’s income has 

decreased during 2019.  For 2020 we are in big 

need of support and contributions.  Therefore we 

ask you:  Please buy one or more ”easter eggs” 

with a donation to a school uniform, books and 

utensils or health care.  All gifts are welcome.   

 Till sist vill vi önska er alla en trevlig påsk och 

hoppas att vi får ett bra väder som ger oss 

möjlighet att 

träffa familj och vänner utomhus där vi kan hålla 

de rekommenderade avstånd till varandra. 

Med hopp om att vi får en bra anslutning vid 

vårt kommande årsmöte. 

Hälsningar 

Styrelsen/Bitte 

Finally we wish you nice Easter holiday and that 

we will get nice weather giving us chances to 

meet with friends and family outdoors, where 

we can keep the recommended distance between 

us.  Hoping for a good turn out at our upcoming 

annual meeting. 

With greetings 

 


