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Nyhetsbrev nr 99        210405 
 
Årsmöte den 21 april kl. 18.30 
Alla medlemmar hälsas välkomna att delta vid årsmötet den 21 april kl. 18.30 
I år blir årsmötet helt digitalt och för att få tillgång till mötet behöver du skicka ett mail  
till fmjnilson@gmail.com senast söndag den 18 april och uppge att du önskar delta i mötet. 
Du får sedan ett mail med en länk som du loggar in på den aktuella dagen och tiden. 
Har du några frågor är du välkommen att ringa  
Bitte Brask 070-757 68 77  
 
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	
 
Bifogat denna kallelse (i mailet): 

• VB 2020 
• Bokslut för räkenskapsåret 2020. Budget 2021 
• Valberedningens förslag 
• Revisorernas berättelse 

 
Efter mötet finns möjlighet att ställa frågor direkt till representanter från stiftelsen gällande 
det aktuella läget i Kenya och skolan.  
Eventuellt har de då fått veta resultatet gällande åk 8 examensskrivningar.  
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Vi fortsätter vår försäljning på hemsidan  
Vi har åter igen uppdaterat och fyllt på med nya hemstickade vantar 
för vuxna. Dessutom finns fortfarande möjlighet att köpa baby- och 
barnvantar, quiltade babytäcken, tygkassar, små klänningar, 
nessecärer, kuddjur, grytlappar och väskor m.m.  
Gå in på vår hemsida på www.kisumu.se  
Du beställer de du vill ha genom att skicka ett mail eller sms till 
föreningens ordförande Bitte Brask. Mail ordf@kisumu.se eller sms 
till 070-757 68 77. 
 

• Uppge namn och nummer på den vara du önskar (t.ex. babytäcke nr 3). Skriv ditt 
namn, hemadress, telefonnummer och mailadress.  

• När du fått svar från Bitte betalar du överenskommen summa genom att swisha 
beloppet till föreningens konto 123 607 26 98 
 

Obs! Priset på varan på hemsidan är utan frakt. Frakt tillkommer om du önskar få den 
skickad per post. Du är även välkommen att hämta den personligen hos Bitte.  

Betala inte varan innan vi har haft kontakt med varandra.   
 

Tyvärr ser vi inte att de är möjligt att skicka tyngre produkter så som marmelad, sylt och 
chutney. Gäller även smycken. Är du intresserad av att köpa något av detta skicka ett mail 
till ordf@kisumu.se eller ett sms till 070-757 68 så tar vi kontakt med dig. 
 
 
Hoppas att vi ses och hörs på kommande årsmöte.  

 
Välkomna  

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 
Tack för alla era gåvor till Föreningen Kisumu och vår skola i Kabondo, Kenya. 
Styrelsen/ Bitte Brask ordf. 
  
 

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  
 
	

	

	


