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Nyhetsbrev nr 94             2020-04-08 
 

Inför årsmötet den 22/4 2020 
 

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 

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 
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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, manager 

 

 

Påskägg till barnen i St Christine School 
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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 

 

 

 

Senaste nytt och fler bilder från skolan och rapporter från skolan finns på: 

Föreningens hemsida www.kisumu.se   

Besök oss även på Facebook. Nyheter från föreningen och skolan läggs regelbundet ut på Föreningen 

Kisumu och Stiftelsen St: Christine 

 

Högtidsgåvor, minnesgåvor och bidrag 

 

Vill du ge en högtidsgåva eller minnesgåva? Sätt in ditt bidrag på något av våra konton nedan, samt sänd 

ett mail till oss på gava(at)kisumu.se Ange ändamål, uppgifter om den person som vi ska tacka, samt 

vilka givarna är. Vi skickar sedan ett tackkort till mottagaren och anger vilka givarna är. 

Swish-konto: 1236 072 698 Bankgiro: 5734-8534 Plusgiro: 17 62 64 – 0 

IBAN-nummer 

Kontakta vår kassör julia(at)kisumu.se för att få föreningens kontonummer och IBAN-nummer i 

Handelsbanken  
 

 

 
 

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.  

http://www.kisumu.se/
https://www.facebook.com/F%C3%B6reningen-Kisumu-1815254815373281/?fref=ts
https://www.facebook.com/F%C3%B6reningen-Kisumu-1815254815373281/?fref=ts
https://www.facebook.com/StChristine-123452297778306/
mailto:julia@kisumu.se

