
Årsmötesprotokoll för den ideella föreningen Bokhjälpen  
   

Datum: söndag 9/8 2020    Tid: 15:00    Zoom-möte 

Deltagare: Lotta Damstedt, Marianne Lager, Halina Hylander, Kristofer Wikstad, Margareta 

Berg, Magda Korotynska, Janiche Opsahl och Siv Svensson 

Gäster:  

- Hélène Boëthius från ALEF 

- Cissi Söderlund, Carina Sundell och Carola Thulin från föreningen Books to Uganda  

- Kersti Palmberg engagerad i biblioteket i Gwanda, Zimbabwe  

- Arina Stoenescu från Barnens Romska Bibliotek i Rumänien. 

 Sammanfattning av samtal med gästerna under punkt 17.  

§ 1. Val av mötesordförande: Lotta Damstedt 

§ 2. Godkännande av dagordning – dagordningen godkändes 

§ 3. Val av mötessekreterare – Halina Hylander 

§ 4. Fastställande av röstlängd – närvarande fem styrelsemedlemmar 

§ 5. Val av justerare tillika rösträknare – Kristofer Wikstad valdes till justerare 

§ 6. Fråga om årsmötet utlysts i rätt ordning - ja 

§ 7. Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året – godkänt 

§ 8. Revisorns ekonomiska berättelse för det gångna året – godkänt  

§ 9. Fastställande av resultat- och balansräkning – godkänt 

§ 10. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen – ja 

§ 11. Val av ordförande i föreningen – Lotta Damstedt. 

§ 12. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter 

Halina Hylander, sekreterare 

Kristofer Wikstad, styrelseledamot 



Magda Korotynska styrelseledamot 

Janiche Opsahl styrelseledamot 

Siv Svensson styrelseledamot 

Avgående ledamöter: Marianne Lager och Margareta Berg.  

§ 13. Val av revisor – Staffan Lunman 

§ 14. Val av valberedning – Ann Hellman.  

§ 15. Fastställande av medlems- och stödmedlemsavgift 

Mötet beslutar om samma årsavgift som under 2019, dvs 250 kr för både medlemmar och för 

stödmedlemmar.  

§.16. Övriga ärenden som av styrelse, föreningsmöte eller medlem föranmälts till årsmötet  

Inga ärenden har skickats i förväg.  
 

§ 17. Samtal 

Gästerna berättade kort om sina projekt, det återkommande temat var:  

Pandemins påverkan på projekten 

Alla projekt har blivit starkt påverkade av pandemin. I de flesta afrikanska länder där flickornas 

närvaro i skolan inte är en självklarhet har nedstängning av skolor resulterat i en stor ökning av 

graviditeter bland unga flickorna och därmed risk att de aldrig kommer tillbaka till skolan.  

Ett stort problem i alla länder där vi har projekt är den stigande fattigdomen eller rent av svält när 

möjlighet till försörjning har starkt begränsats av nedstängningen, och priser på basvaror och 

medicin har skjutit i höjden. Våldet har ökat. Smittspridning i de flesta länderna är minimal men 

nedstängning har orsakad ökad dödlighet för att människor inte kan röra sig fritt och kan därför 

inte ta sig till sjukhusen, kvinnor dör i barnsäng när de inte kan få medicinsk hjälp.   

Material för sexuell undervisning - Ett annat problem med unga flickor, som inte har med 

pandemin att göra, är att flickorna i regel stannar hemma när de har mens pga avsaknad av 

bindor. Detta leder oss till att prata om behov av sexuell undervisning i skolor.  Det finns säkert 

ett starkt behov av material för sådan undervisning men det ska skapas på plats i det lokala 

språket, och anpassas till kulturella och sociala aspekter.   

Behovet att växa – en viktig fråga för föreningen är behovet av att växa, både vad gäller antalet 

projekt vi stödjer och vad gäller ekonomin. Fördelen med andra sponsorer, förutom större budget, 

är att vi inte skulle vara helt beroende av en enda aktör, i vårt fall Bokbörsen. Frågan tas upp på 

nästa styrelsemöte.  

§ 18. Mötets avslutande 



Lotta tackar alla deltagare i synnerhet de avgående ledamöterna Margareta Berg och Marianne 

Lager.  

 

_______________________ _______________________ 

Halina Hylander, sekreterare Lotta Damstedt, ordförande 

 

_______________________ 

Kristofer Wikstad, justerare 

 

 

 


