
Årsmöte i föreningen Amigos de Cabo Verde 
 
Den 7 oktober 2017 kl. 17.00 på Pumpan, Färgargårdstorget 1, Stockholm 
 

 
Dagordning  

 
1. Årsmötets öppnande 

 
2. Fastställande av röstlängd 

 
3. Val av mötesordförande 

 
4. Val av mötessekreterare 

 
5. Val av justeringsman 

 
6. Godkännande av kallelse/dagordning 

 
7. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår  

 
8. Kassarapport och revisionsberättelse  

 
9. Beslut om ansvarsfrihet  

 
10. Föreningens framtid 

 
11. Val av ny styrelse  

 
12. Val av ordförande 

 
13. Val av revisor och revisorssuppleant 

 
14. Val av valberedning och sammankallande 

 
15. Fastställande av årsavgift  

 
16. Mini Black och fadderverksamhet   

 
17. Projektfonden - redovisning av projektet som fått årets stöd  

 
18. Mötets avslutande 

 
19. Övriga frågor – fri diskussion  
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Amigos	de	Cabo	Verde	

Verksamhetsberättelse 2016- 2017 

I enlighet med årsmötesbeslut 2014 och 2015 har kalenderåret för föreningen ändrats från att 
omfatta perioden juli-juni istället som tidigare perioden maj-april. Det innebär att 
verksamhetsåret 2016-2017 blir det första året med den nya räkenskapsperioden. Föregående 
räkenskapsår förlängdes med de två månaderna maj och juni för en övergång till det nya 
kalenderåret. För att få en jämförbarhet med föregående verksamhetsår har en 
jämförelsekolumn för perioden maj 2015 – april 2017 tagits med i den ekonomiska rapporten. 

Föreningen har 120 registrerade medlemmar, varav ca en tredjedel har familjemedlemskap. 
Antalet betalande medlemmar (inkl. familjemedlemskap) har minskat från 92 till 68. 

Styrelsen har under året bestått av 10 medlemmar (Leontina Barreto (ordf.), Claes-Göran 
Ahrén, Sylvia Hermansson, Astrid Jansen, Alicia Månsson, Ragnar Ottosson, Miguel Pinto, 
Pelle Rathsman, Hans Wessel och Luis Santos). Den har under året haft fyra möten samt ett 
konstituerande möte i anslutning till årsmötet. 

Medlemstidningen Kap Verde Nytt har kommit ut med tre nummer och har skickats till alla 
medlemmar och faddrar. Redaktör har varit Claes-Göran Ahrén. Tidningen har även 
publicerats på föreningens hemsida. 

Årsmöte och fest hölls i Pumpan i september 2016 med färre deltagare än året innan. 
Programmet innehöll en föreläsning av Maith Håkansson om hennes reseskildring från Kap 
Verde, levande musik med PiriPiri, den numer traditionsenliga dansföreställningen och 
dansmusik med DJ Luizinho. Festen gav ett underskott på ca 4 700 kronor. Kostnaderna för 
festen låg i nivå med året innan men intäkterna var ca 4 200 kr lägre. På grund av detta 
beslutade styrelsen att dra ner på årsfestkostnaderna för i år och har därför valt att inte ha 
levande musik. 

Fadderverksamheten har fått regelbundet stöd från ca 50 faddrar och ytterligare bidrag från ett 
tiotal tillfälliga bidragsgivare. Totalt har 106 050 kronor samlats in och utbetalning skett med 
96 900 kronor, vilket innebär att utbetalningarna har varit större än vad som kommit in. De 
minskade inbetalningarna har lett till att månadsbetalningarna till fadderverksamheten från 
och med september 2016 har minskat med 2 000 kronor till 8 000 kr och sen med ytterligare 
1 000 kr i november 2016. Styrelsen ser det som en av sina prioriteringar att försöka öka 
antalet faddrar.  

Återkopplingen från Black Panthers fungerar bra och de har god kontakt med både vår 
styrelse och med faddrarna. Föreningens samarbete med Stjärnhimlens förskola utanför 
Karlstad fortsätter och vi har kunnat förmedla betydande bidrag till Miniblack, som samlats in 
i anslutning till förskolans temadagar.  
 
Projektfonden fick in tre ansökningar detta verksamhetsår.  
1. Sjukhuset på Brava som ville ha hjälp till att bygga en mindre avdelning för akut psykiskt 
sjuka patienter. 2. Novos Amigos som verkar bland utsatta barn och ungdomar i Mindelo, 
vilka även ansökte förra året och som då beviljades pengar från projektfonden.  
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3. EIFFZL-Zona Libertada som fick 2017 års utbetalning på 10 000 kr. De är en 
fotbollsskola för barn- och ungdomar i utsatta delar av Mindelo. De vill ge ungdomarna där 
en meningsfull fritid och också vara ett socialt stöd för dem. Pengar behövs till inköp och 
underhåll av fotbollskläder och till det mål varm mat som barnen får efter söndagsträningen 
bl.a. 
 
Stöd på 10 000 kr beviljades till fotbollsprojektet Zona Libertada i Ribeira Bote, Mindelo. 
Stöd på 20 000 kr beviljades till Novos Amigos i Mindelo för inköp av 400 skoluniformer till 
förskolebarn under föregående verksamhetsår men har betalats ut detta verksamhetsår. 
Projektfonden stöds idag regelbundet av tre givare och några tillfälliga betalare, varav några 
har bidragit med större gåvor. Under året har 9 050 kronor kommit in till projektfonden, varav 
3 200 kr från dubbelbetalda medlemsavgifter. Antalet gåvor från tillfälliga betalare har 
minskat betydligt.  

2016 fick projektfonden en ansökan från fotografen, José António Pereira, om hjälp att ordna 
en utställning i Sverige. Temat skulle vara Kap Verdes natur och människor. Zé Pereira som 
han kallar sig, är en känd fotograf på Kap Verde och har också haft en utställning i Paris. 
Primärt kontaktade vi Fotografiska muséet i Stockholm och Lerinmuséet Sandgrund i 
Karlstad, men de var inte intresserade. Då togs beslutet att avsätta 6000 kr av Projektfonden 
för att själva beställa monterade bilder till en enklare utställning. Nu har vi 17 bilder som 
visas på årsmötet och helgen efter i Västervik. I december planeras ytterligare en 
fotoutställning på Galleri Bergman i Karlstad med delvis nya bilder. Fotona ska säljas och 
intäkterna gå till fotografen. Vi vill med detta främja kulturutbyte med Kap Verde och 
samtidigt ta chansen att göra landet och vår egen förening mer kända. Zé Pereira brukar 
dessutom låta inkomsten från ett sålt foto gå till behövande på Kap Verde. 

Under de senaste åren har som synes intresset för vår verksamhet varit vikande på alla fronter. 
Årsfesten har haft färre deltagare och antalet faddrar till barnen på Miniblack har minskat 
under en längre tid, även om det fortfarande har en avgörande betydelse för förskolans 
verksamhet. Det har dessutom blivit färre deltagare på styrelsens möten. En del möten har till 
och med fått ställas in eftersom det varit för få medlemmar som kunnat komma.  

Ett annat problem är att många i styrelsen nu passerat, eller närmar sig 70-årsstrecket, kanske 
även huvuddelen av föreningens medlemmar, som troligen har en bakgrund som kooperanter 
på 80-talet. Om föreningen skall finnas kvar i framtiden krävs det sannolikt en kraftig 
föryngring och kanske också en förändrad inriktning på föreningens verksamhet. 

 



Amigos de Cabo Verde
Räkenskapsåret 2016-07-01 - 2017-06-30

RESULTATRÄKNING 17-06-30 16-06-30 16-04-30 Not

Intäkter exkl projekt/fadder
3021/3022 Medlemsavgifter 16 750,00 21 250,00 19 600,00 1
3130 Insamling Fogo 0,00 0,00 0,00
3040 Intäkter årsmötesfest   22 496,00 26 772,00 26 772,00 2
8020 Ränteintäkter 0,00 0,00 0,00

Summa intäkter 39 246,00 48 022,00 46 372,00

Kostnader exkl projekt/fadder

5530 Ersättning för resor mm 7 443,70 12 025,00 8 620,00

6020 Årsmötes- och festkostnader* 27 233,00 25 668,00 25 668,00 2

6020 Utbetalt till dagcentret (överskott årsfest) 0,00 1 000,00 1 000,00

6850 Bankavgifter 1 644,30 1 519,60 1 412,10 3

7680 Kostnader Kap Verde-nytt 4 534,00 4 866,00 2 609,00

7690 Kostnader hemsida 1 600,00 600,00 600,00 6

Summa kostnader 42 455,00 45 678,60 39 909,10

Netto -3 209,00 2 343,40 6 462,90

Fadderverksamhet

3120 Insamling fadderbarn 106 050,00 140 403,00 116 478,00 4

4120 Utbetalning till fadderbarn 96 900,00 162 300,00 142 300,00 4

Netto fadderverksamhet 9 150,00 -21 897,00 -25 822,00

Projektverksamhet

3110 Gåvor till projektfond    9 050,00 27 500,00 20 100 5

4110 Utbetalning projektfond 30 000,00 19 298,50 19 299 5

Netto projektverksamhet -20 950,00 8 201,50 801,5

BALANSRÄKNING 17-06-30 16-06-30 16-04-30

Tillgångar
Postgiro 54 368,87 69 377,87 62 172,37
NB Girokapital 469,04 469,04 469,04
Summa tillgångar 54 837,91 69 846,91 62 641,41

Skulder
Skuld till fadderinsamling   15 793,00 6 643,00 2 718,00
Skuld bidrag till projekt 8 926,75 29 876,75 22 476,75

Summa skulder 24 719,75 36 519,75 25 194,75

Eget kapital
Balanserat resultat 33 327,16 30 983,76 30 983,76
Årets resultat -3 209,00 2 343,40 6 462,90

Summa eget kapital 30 118,16 33 327,16 37 446,66

Summa skulder och eget kapital 54 837,91 69 846,91 62 641,41

Not 1 Föreningen har fått in 16 750 kr i medlemsavgifter. Till och med april  2016 hade man fått in 19 600 kr;
det innebär att trenden med minskade medlemsavgifter fortsätter.

Not 2 Årsfesten gav ett underskott på 4 737 kr. Anledningen till underskottet beror bland annat på ett mindre
antal festdeltagare än året innan samt att kostnaderna var högre.

Not 3 Avgifter för bankkontot samt överföringsavgifter för projekt- och fadderverksamhet
Not 4 Intäkter för räkenskapsåret uppgår till 106 050 kr (varav dubbelförda medl avgifter utgör 1 750 kr). 

Till och med april 2016 hade föreningen fått in 116 478 kr. 
Utbetalningar uppgick till 96 900 kr under räkenskapsåret. Betalning för juli månad ingår i utbetalningarna.
Från november beslutade styrelsen att minska de månatliga överföringarna från 8 000 kr till 7 000 kr 
pga minskade intäkter.
Fadderverksamheten har ett överskott på 9 150 kr för räkenskapsåret. Då månadsinbetalningarna har varierat
stort mellan månaderna har styrelsen av försiktighetsskäl valt att inte öka överföringen till Black Panther.
Stjärnhimlens förskola har samlat in 6 700 kr till som har resulterat i extra utbetalningar till Black Panther.

Not 5 I gåvorna till projektfonden på 9 050 kr ingår dubbelbetalda medlemsavgifter på 3 200 kr från juli - sept 2016.
Det har gjorts två utbetalningar från projektfonden på totalt 30 000 kr; till förskolan Novos Amigos (20 000 kr)
samt fotbollsprojektet Zona Libertada i Ribeira Bote, Mindelo (10 000 kr)

Not 6 Kostnaderna för hemsidan är 1 000 kr högre än året innan. Kostnadern består av avgift till Wopsa för hemsidan
samt av konsultarvode för underhåll, uppgraderingar mm av hemsidan. Under förra räkenskapsåret 
erhölls ingen faktura för underhåll av hemsidan.



REVISIONSBERATTELSE

fiir vänskapsftireningen
Amigos de Cabo Verde

Räkenskapsåret 2016-07 -01 - 2017-06-30

Undertecknade, som av foreningen vid ordinarie årrsmöte utsetts att granska
råikenskaper och forvaltning for verksamhetsåret 2016-07-01 - 2017-06-30, får
efter fullgj ort uppdrag avge fiilj ande revisionsberättelse.

Vi har granskat foreningens råikenskaper och gått igenom protokoll och andra
handlingar som lämnar upplysning om foreningens ekonomi och ftirvalfiring.

Riikenskaperna iir forda med ordning och noggrannhet. Inkomster och utgifter
under året samt foreningens stiillning vid verksamhetsårets slut framgår av
bifogade utdrag ur riikenskaperna.

Då det under revisionen inte framkommit anledning till anmärkning, tillstyrker vi
att styrelsen beviljas ansvarsfrihet ftir ftirvaltningen under verksamhetsåret 20L6-
20t7.

Stockholm den 1 oktober 2017

Christer MånssonTore Betn6r

Av Jöreningen utsedda revisorer



Valberedningens förslag till årsmötet för Amigos de Cabo Verde 2017 

Ledamöter med 1 års kvarstående mandattid är Claes-Göran Ahrèn, Alicia Månsson, Per Rahtsman 
och Hans Wessel 

Valberedningens förslag till omval och mandattid: 

Leontina Barreto omval 1 år 

Ragnar Ottosson omval 1 år 

Sylvia Hermansson omval 1 år 

Luis Santos  omval 1 år 

 

Valberedningen föreslår omval av Leontina Barreto, som föreningens ordförande på 1 år. 

Valberedningen föreslår även Christer Månsson (?) som revisor och Tore Betnér revisorsuppleant på 
1 års mandattid. 

Som ny valberedning föreslår vi Thomas Fahlman och Jane Betnér med Thomas som sammankallande 
för uppdraget till nästa årsmöte 2018 

 

Valberedarna Thomas Fahlman och Jane Betnér 

Stockholm 

2017-09-11 

 


