
Årsmötesprotokoll för den ideella föreningen Bokhjälpen

Datum: måndag 10 maj 2021 Tid: 19:00    Teams-möte
Deltagare: Lotta Damstedt, Halina Hylander, Kristofer Wikstad, Magda Korotynska, Janiche
Opsahl och Siv Svensson

Gäster:
- Hélène Boëthius från ALEF
- Arina Stoenescu från Barnens Romska Bibliotek i Rumänien.
- Ingrid Ödman från Friends of Kabondo

Sammanfattning av samtal med gästerna under §17.

§ 1. Val av mötesordförande: Lotta Damstedt

§ 2. Godkännande av dagordning – dagordningen godkändes

§ 3. Val av mötessekreterare – Halina Hylander

§ 4. Fastställande av röstlängd – alla närvarande fem styrelseledamöterna - Lotta Damstedt,

Halina Hylander, Kristofer Wikstad, Magda Korotynska, Janiche Opsahl och Siv Svensson

§ 5. Val av justerare tillika rösträknare – Magda Korotynska 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, styrelseledamot
Kristofer Wikstad, styrelseledamot
Magda Korotynska styrelseledamot



Janiche Opsahl styrelseledamot
Siv Svensson styrelseledamot

§ 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 2020, dvs 250 kr för både medlemmar och för
stödmedlemmar. Behov och betydelse av ”stödmedlem” ska fastställas vid nästa styrelsemöte.

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

- Motion om tillägg i stadgarna, stycket 2 i § 3 Ändamål: (ändringen i kursiv)
Föreningen Bokhjälpen är politiskt och religiöst obunden och har till ändamål att genom
ekonomiska bidrag stöda skolor och organisationer som arbetar praktiskt med att utbilda
människor i att läsa, skriva och räkna. Vi stöttar också initiativ som ger människor större
förutsättningar att direkt tillgodogöra sig nya kunskaper. Att kunna skriva och ta del av text är
en förutsättning för att kunna leva ett självständigt liv och delta i ett demokratiskt samhälle.
Alfabetisering och utbildning är också ett viktigt redskap i kampen mot fattigdom.

Mötet godkänner motionen med en liten korrigering av den föreslagna texten.

- Fastställa betydelsen av ”stödmedlem” och initiera ändring av stadgarna §15

§ 17. Samtal

Gästerna berättade kort om sina projekt. Återkommande ämne var pandemins påverkan på
projekten.

Arina Stoenescu från Barnens Romska Bibliotek i Rumänien:

Under pandemin har skolorna och bibliotek varit stängda. Detta har påverkat mest de
marginaliserade grupperna, inte bara romer, utan folk på landsbygden generellt. Elever i de
grupperna kan inte följa distansundervisning, de kan inte heller få hjälp av sina föräldrar som
ofta är analfabeter. Projektet ligger på is för närvarande. En liten öppning är i sikte – man börjar
öppna bibliotek.

Bibliotek har tagit över skolans roll när skolorna är stängda, speciellt på landsbygden. De har
börjat samarbeta kring olika aktiviteter för att stötta marginaliserade grupperna. På det sättet
motarbetar det stela statliga systemet och medverkar till att civilsamhället blir starkare.



Ingrid Ödman från Friends of Kabondo:

Under nedstängning av skolorna, har fem boklådor som normalt cirkulerar mellan skolorna,
förvarats hos Felix där barnen har samlats för läsning. Idag har skolorna öppnats och meningen är
att boklådorna åter börjar cirkulera.

Containerbibliotek fungerar bra. Barnen och ungdomar samlas där, böcker läses endast på plats.
Man satsar på brett register av ungdomslitteratur, också material för sexualundervisning som är
obefintlig i skolorna.

Det stora problemet under pandemin – stor ökning av graviditeter bland tonårsflickor.

Hélène Boëthius från ALEF:

Bokhjälpens bidrag till projekten i Togo och Uganda har varit avgörande. I Togo handlade det om
stöd till fortsättning av studiecirklar för årskurs 2. I Uganda bidrog vi till utvecklingen av små
bibliotek med bredvidläsningslitteratur i olika ämnen som kunde användas i hemmen när
skolorna varit stängda. Även Togo inspirerades av dessa minibibliotek och nästa utmaning är att
skapa liknande i Kongo.

§ 18. Mötets avslutande

Lotta tackar alla mötesdeltagare

_______________________ _______________________

Halina Hylander, sekreterare Lotta Damstedt, ordförande

_______________________

Magda Korotynska, justerare


