
Protokoll vid årsmöte för 2014/15 i föreningen Amig os de Cabo Verde 
 
Datum:  5 september 2015 
Plats:  Pumpan, Färgargårdstorget 1, Stockholm 
Närvarande:  16 medlemmar i Amigos de Cabo Verde, varav 7 ur styrelsen. 
 

§1 Årsmötets öppnande. 

Leontina Barreto hälsade alla välkomna och öppnade mötet. 

§2 Fastställande av röstlängd. 

Röstlängd, avseende antalet styrelsemedlemmar och övriga medlemmar 
fastställdes genom handuppräckning. 

§3 Val av mötesordförande. 

Leontina Barreto valdes till mötesordförande. 

§4 Val av mötessekreterare. 

Claes-Göran Ahrén valdes till mötessekreterare. 

§5 Val av justerare. 

Astrid Jansen valdes till justerare. 

§6 Godkännande av kallelse/dagordning. 

Kallelse och dagordning till årsmötet godkändes . 

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår. 

Leontina redogjorde för verksamhetsåret. Verksamhetsberättelsen godkändes med 
följande ändring: 

Texten  
Projektfonden har efter sex ansökningar delat ut stöd med vardera 10 000:- till 
två organisationer. Den ena är samhällsföreningen Zona libertada, som verkar 
bland ungdomar i Mindelos stadsdelar Ilha de Madeira och Ribeira Bote, främst 
med socialt inriktad idrottsverksamhet. Den andra är föreningen Eugénio Tavares 
på Brava som vill utrusta ett bycenter i den isolerade byn Baleia med en 
gemensam TV-anläggning. Projektfonden stöds idag regelbundet av fem givare 
och många tillfälliga betalare. Även dubbelbetalda medlemsavgifter har 
registrerats som stöd till fonden. Under året har ca 20 000:- samlats och delats ut 
som projektstöd. 

  utgår och ersätts med  
Projektfonden hade under våren 2014 fått tre ansökningar och beslutat att stödja 
föreningen Novos Amigos de Mindelo med 11 000 kr. Föreningen arbetar med 
familjer, ungdomar, barn och stödet har gått till inköp av köksinredning, som en 
del i deras utökning av sin verksamhet. 
Projektfonden stöds idag regelbundet av fem givare och många tillfälliga betalare. 
Även dubbelbetalda medlemsavgifter har registrerats som stöd till fonden. Under 
året har 19 200 kr samlats in och 11 000 kr delats ut som projektstöd.    

  



§8 Kassarapport och revisionsberättelse. 

Astrid redogjorde för föreningens ekonomi för räkenskapsåret. 

Vid slutet av räkenskapsåret 2014-05-01 till 2015-04-30 finns 81 199 kr i kassan, 
varav 30 984 kr i eget kapital. 

Föreningens resultat för räkenskapsåret uppgick till 1039 kr och årsfesten gjorde, 
med hänsyn till att lokalhyran belastar ett annat verksamhetsår, i princip ett 
nollresultat. 

Christer Månsson läste upp revisionsberättelsen, som godkändes utan anmärkning. 

§9 Beslut om ansvarsfrihet. 

Den avgående styrelsen beviljades ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2014/15. 

§10 Val av ny styrelse. 

Veri Betnér och Jonathan Howard har avsagt sig omval. Valberedningens förslag till 
nya ledamöter och mandattid presenterades av Thomas Fahlman. 

Miguel Pinto, Ragnar Ottosson och Luís Santos omvaldes på 1 år. 

Astrid Jansen, Sylvia Hermansson och Leontina Barreto omvaldes på 2 år. 

Som ny ledamot valdes efter nominering på mötet Per Rathsman på 1 år. 

Övriga styrelsemedlemmar med kvarstående mandattid på 1 år är Claes-Göran 
Ahrén och Alicia Månsson. 

§11 Val av ordförande. 

Styrelsen valde enhälligt Leontina Barreto till föreningens ordförande, med en 
mandattid på 1år. 

§12 Val av revisor och revisorssuppleant. 

Christer Månsson och Tore Betnér omvaldes till revisor resp. revisorssuppleant. 

§13 Val av valberedning och sammankallande. 

Thomas Fahlman och Hans Wessel valdes till valberedning. Thomas är 
sammankallande. 

§14 Fastställande av årsavgift. 

Styrelsen anser det önskvärt att genomföra någon form av revision av Black 
Panthers inför förlängningen av samarbetsavtalet i december. Detta, i kombination 
med styrelsens bedömning att det egna kapitalet bör höjas något motiverar en 
höjning av medlemsavgiften kommande kalenderår. 

Efter diskussion beslöts att medlemsavgiften för 2016 ska vara 200 kr för enskild 
medlem och 250 kr för familjemedlem. 

§15 Ändring av verksamhetsår. 

På årsmötet 6 september 2014 beslutade förändringen av verksamhetsåret från  
1 maj - 30 april till 1 juli - 30 juni bekräftades enhälligt. Innevarande verksamhetsår 
kommer därför att löpa 14 månader, från 1 maj – 30 juni. 

  



§16 Mini Black och fadderverksamhet. 

Eftersom Sylvia Hermansson inte deltog på årets årsmöte höll Leontina en kort 
presentation av samarbetet, främst genom en redogörelse av sitt besök på Mini 
Black i somras, där hon blev sedvanligt väl mottagen. 

Avtalet med Black Panthers skall förnyas i början av december 2015 och en 
delegation från styrelsen kommer att delta i ceremonin då detta undertecknas. Om 
andra medlemmar är intresserade av att följa med går det bra. Styrelsen skall då 
underrättas och alla (inkl. styrelsen) reser på egen bekostnad. 

Inför förlängningen av avtalet planerar vi att göra någon form av revision av hur vårt 
stöd använts. 

Black Panthers ansvarige Alcides Amarante har skickat ett brev till årsmötet, som 
inte fanns tillgängligt p.g.a. Sylvias sena förhinder. Brevet kommer i stället att 
publicera på hemsidan och i KV-nytt. 

§17 Projektfonden 

Ragnar Ottosson presenterade de projekt, som styrelsen för detta år beslutat stöda 
genom projektfonden. 

I år har åtta projekt ansökt om bidrag från fonden, som delat ut stöd med vardera 
10 000 kr till två organisationer. Den ena är samhällsföreningen Zona libertada, som 
verkar bland ungdomar i Mindelos stadsdelar Ilha de Madeira och Ribeira Bote, 
främst med socialt inriktad idrottsverksamhet. Den andra är föreningen Eugénio 
Tavares på Brava som vill utrusta ett bycenter i Baleia med en gemensam TV-
anläggning. 

Vi kunde konstatera att vårt stöd inneburit stor skillnad för båda projekten och 
diskuterade hur fonden skall bli mer känd i Kap Verde. 

§18 Mötets avlutande 

Miguel Pinto framförde en hälsning från minister Fernanda Fernandes varefter 
Leontina Barreto avslutade mötet.  

 

 

 

Claes-Göran Ahrén 

Sekreterare  

 

 

Leontina Barreto   Astrid Jansen 

Ordförande   justerare  


