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Protokoll från årsmöte i föreningen Amigos de Cabo Verde. 

Datum: 6 september 2014. 

Plats: Pumpan, Färgargårdstorget 1, Stockolm. 

Närvarande: 23 medlemmar varav 10 från styrelsen. 

 

1. Mötet öppnades av ordförande Leontina Barreto. 

2. Fastställande av röstlängd. 

3. Leontina Barreto valdes till ordförande för årsmötet. 

4. Ragnar Ottosson valdes till mötessekreterare. 

5. Claes-Göran Ahrén valdes till protokolljusterare. 

6. Kallelse och dagordning godkändes. 

7. Styrelsens verksamhetsberättelse upplästes och godkändes. 

 En ändring gjordes: Under året hade utbetalats 20.000 kronor ur 

projektfonden, ej 11.000, som skrevs i förslaget till 

verksamhetsberättelse. 

8. Kassör Claes-Göran Ahrén redogjorde för årets bokslut. Årets resultat var 

en förlust på 11.443,50 men tillgångarna är ändå 29.445,00. Flera orsaker 

till detta.  Årets lokalhyra för årsmöte och fest betalades redan på förra 

räkenskapsårets budget. Ett styrelsemöte i Halland drog stora 

resekostnader. En strävan att inte hålla inne för länge med medel som 

ska utbetala till Black Panthers. 

Bokslutet godkändes. 

Christer Månsson läste upp revisionsberättelsen, som ej innehöll några 

anmärkningar. 

Revisionsberättelsen godkändes av mötet. 

9. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet. 

10.  Val av ny styrelse. Claes-Göran Ahrén och Alicia Månsson omvaldes för 2 

år. Med 1 års kvarstående mandattid: Astrid Jansen, Miguel Pinto, Sylvia 

Hermansson, Veri Betnér, Ragnar Ottosson, Luis Santos, Jonathan 

Howard. Leontina Barreto, enl nedan vald som ordförande, kvarstår då 

också 1 år. 
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Wiveca Roos-Arbéus avgick ur styrelsen på egen begäran. Då ingen 

valdes till hennes ersättare, minskar antalet styrelsemedlemmar från 11 

till 10.  Styrelsen är ändå relativt stor med tanke på, att föreningen har 

130 medlemmar, något som mötet diskuterade. Det kan medföra 

kostnader för reseersättning och gör det svårare att uppfylla stadgarnas 

krav, att styrelsen inte får vara i majoritet på årsmötet. Men det blir 

lättare att fördela arbetsuppgifter och gör styrelsen mindre sårbar vid 

frånvaro på sammanträdena. I en förening med social samvaro som en 

viktig bit, är det också bra att engagera så många som möjligt. 

11.  Leontina Barreto omvaldes som ordförande för 1 år. 

12.  Till ny revisor valdes Christer Månsson med Tore Betnér som ny 

suppleant. 

13.  Till valberedningen omvaldes Thomas Fahlman (sammankallande) och 

nyvaldes  Per Rathsman. 

14.  Beslöts om oförändrad årsavgift för nästa år( 150 kronor och familj 200 

kronor ). 

15.  Tidigare hölls årsmötet kring 5 juli, men ändrades sedan till början av 

september. Då det var på försök ändrades tills vidare inte 

verksamhetsåret, som tagit slut sista april. Nu har september blivit 

permanent som årsmötesmånad och det blir då tungrott med ett långt 

tidsgap mellan verksamhetsårets slut och årsmötet, med t.ex. 

redovisning av medlemsavgifterna, som kommer in under hela våren 

efter första numret av KV-nytt. 

Årsmötet beslutade enhälligt att ändra verksamhetsåret till 1 juli – 30 

juni. Samma beslut måste tas på årsmötet 2015 för att ändringen ska bli 

giltig, då det innebär en omskrivning av stadgarna. 

16.  Sylvia Hermansson rapporterade om Mini Black och 

fadderverksamheten. 80 barn går nu på förskolan. Amigos har blivit den 

största givaren, sedan den ekonomiska krisen i Europa gjort att andra 

fallit ifrån. Känns som ett stort och viktigt ansvar, men kontakterna och 

förtroendet mellan våra organisationer är mycket bra. Black Panthers 

håller också direktkontakt med de 72 faddrarna. 

 November 2013 åkte en grupp lärare från Stjärnhimlens förskola på 

besök i Praia tillsammans med Sylvia Hermansson och Leontina Barreto 
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från styrelsen. Det blev ett givande och intensivt både socialt och 

professionellt utbyte, som fortsätter. 

Sylvia Hermansson läste upp en skriftlig hälsning och ett tack från Black 

Panthers ordförande Alcides Amarante. 

17.  Två projekt fick stöd från projektfonden 2013. Redogjordes för av 

Ragnar Ottosson. 

På Brava fick förskolan Nho Taninho i Lem, i samarbete med kommunen, 

25 nya bänkar och stolar, tillverkade av en lokal snickare till en kostnad 

av 10.000 SEK. Det blev klart under hösten, med bilder översända till oss, 

artikel i lokala nättidningen Bravanews och tackbrev från 

kommunledningen på Brava. 

På São Nicolau överlämnade Leontina Barreto en check på 10.000 SEK till 

fiskekooperativet Baia de São Jorge, i samband med resan till Black 

Panthers, samt också fiskelinor. Pengarna är tänkta till inköp av 

fiskeredskap. Hittills har de inte kommit till användning utan står kvar på 

bankkonto. Man har väntat på att kommunen i Ribeira Brava ska 

finansiera ett hus för kooperativet, där fiskeredskapen ska finnas. Det 

huset har nu börjat byggas. Vi håller kontakt med kooperativets 

ordförande Edson Gomes. 

 

Luis Santos berättade att tre ansökningar till fonden kom in 2014. 

Styrelsen valde att stödja organisationen ”Novos Amigos” i Mindelo. Det 

är en NGO, som funnits sedan 1991 med omfattande social verksamhet i 

fattiga kvarter i staden. Bl.a. har man förskola och ungdomsverksamhet , 

som ska utvidgas. Amigos bidrag blir då att med 11.000 SEK stödja inköp 

av köksutrustning och servis till föreningens center. Kontakten har varit 

god med organisationen, med redovisning av inköp och översända bilder. 

18.  Mötet avslutades med att Wiveca Roos‐Arbeus tackades för åren i 

styrelsen liksom Annika Fahlman och Björn Bränngård tackades för 

många år i föreningens tjänst som medlem i valberedningen respektive 

revisor. 

Överskottet från årets fest ska gå till en förskola i Achadinha, Praia, som 

vi har kontakt med genom Black Panthers. 

 




