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22-04-05

Årsmöte den 20 april 2022 kl. 18.30
Hjärtligt välkomna att delta vid föreningens årsmöte den 20/4 - 22
Du har möjlighet att delta antingen fysiskt på plats eller digitalt via Teams.
• Vi kommer att träffas fysiskt hos Erik Källström Adress: Midskeppsgatan 21 12066 Sthlm.
När du kommer till adressen ringer du till Erik på 070 - 8685368 så ser vi till att du kommer
in genom porten.
• Önskar du delta via Teams anmäler du dig till Frida Nilson fmjnilson@gmail.com
senast den 18/4. Hon skickar sedan ut ett mail med en inbjudan/länk som du loggar in på.

Förslag tilldagordning enligt stadgan:
1. Öppnande av mötet genom föreningens ordförande
2. Val av ordförande, sekreterare och en justeringsman för mötet
3. Frågan om mötet behöriga utlysande
4. Anteckning av närvarande och upprättande 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 i styrelsen
13.Val av revisor och revisorssuppleant
14.Val av valberedning
15.Beslut om lägsta månadsbidrag för verksamhetsåret
16.Behandling av förslag till verksamhetsplan och budget
17.Behandling av styrelsens förslag och inkomna motioner
18.Övriga ärenden
Handlingar som bifogas detta mail:
• Verksamhetsberättelse (VB) 2021
• Resultat & Balansräkning
• Revisionsberättelse
• Budget med verksamhetsplan för 2022 (se Resultat och Balans)
• Valberedningens förslag
Önskar du ta del av stadgarna i sin helhet finns de på hemsidan www.kisumu.se
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Senaste nytt från skolan
Verksamheten i skolan är nu åter i full gång. Som vi tidigare berättat har ju skolåret/terminerna
förskjutits p.g.a. pandemin. Efter ett kortare uppehåll/lov har nu termin 1 startat som annars brukar
starta i början av februari. Terminen kommer att pågå 10 veckor vilket är något kortare än vanligt
men en åtgärda för att skolåret skall komma i fas till läsårets start 2023. Skolans personal och
elever hjälps åt att odla bl. a. majs som utgör en huvuddel del av skolmaten. Trots den torka som
drabbat stora delar av Kenya ser skörden ut att bli bra vilket är positivt med tanke på de ökade
livsmedelspriserna i Kenya.
Vad vi vet så har skolan – elever och personal fortfarande klarat sig bra med avseende på
pandemin.
Nedan några glimtar från skolan och två av de nya ämnen som ingår i den nya läroplanen.
Bild och slöjd.

Anders Jansson 80 - år
Jag får tacka så mycket för bidragen till föreningen med anledning av min 80 – års dag. Totalt tror
jag att de blev ca 20.000kr.
Hälsningar Anders
Även styrelsen vill passa och framför ett stort tack till Anders och er alla som uppmärksammat
hans födelsedag. Ett fantastiskt bidrag till barnen och skolans verksamhet.

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

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
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