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Årsmötesprotokoll
Årsmöte för ZASP —Zambian Association for Sustainable Project
den 26 mars 2017 i Stodeneskolan, Karlstad
51. Årsmötet öppnades.
52. Mötet ansågs stadgeenligt utlyst.

53. Mötet fastställde röstlängden i form av närvarolistan.
54. Mötet fastställde dagordningen.
55. Val av mötesordförande, sekreterare och justerare.
Beslut: Stig Håkangård utsågs till mötets ordförande, Maria Zsig6 utsågs till
sekreterare och till protokolljusterare Ann Englund och Denny Salomonsson.

56. Verksamhetsberättelser.
Inger Kollbratt Ludwigson presenterar verksamhetsberättelsen för Sverige och
Zambia.
57. Balans- och resultaträkning. Meta Hassel gick igenom balans- och

resultaträkning.
Beslut: Mötet beslutade att fastställa Balans- och resultaträkning.

58. Revisionsberättelse. Revisionsberättelsenlades till handlingarnmz
59. Ansvarsfrihet.
Beslut: Mötet gav styrelsen ansvarsfrihet.

510. Fastställande av årsavgiften.
Beslut: Årsavgiften för 2018 lämnades oförändrad, dvs. 150 kronor för barn,
studerande och pensionärer och 250 kronor för vuxna.

511. Val av ordförande och kassör på ett ör,
Beslut: Meta Hassel valdes till ordförande på ett år 2017. Till kassör valdes
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Christina Byström på ett år 2017.

912. Valav ledamöter
Beslut: Lisa Carlsson, Ann Englund, Elena Lakso Tesåkovå valdes som styrelseledamöter
på två år 2017, 2018. Suppleant för ett år 2017 Kerstin Kohlström, Daniel Lakso.

513. Val av revisor.
Beslut: Katarina Nilsson från Grant Thornton valdes till revisor (avser revision av
räkenskaperna under 90-kontots regelverk, Svensk insamlingskontroll)under den tid
som Svensk insamlingskontroll kräver det.
Beslut: TillFöreningsrevisor för 2017 valdes Lars-Olof Ferm

514. Val av valberedning.
Beslut: Christina Alamaa och Ingrid Holmström valdes till valberedning,

515. Styrelsens förslag
Verksamhetsplan och budget presenterades av Meta Hassel.

Beslut:
a) Styrelsens förslag på verksamhetsplan godkändes.

b) Styrelsens budgetförslag godkändes.
516. Övriga

Några tankar till styrelsen:
Denny Salomonson lyfter frågan till styrelsen att ta fram mätbara indikatorer för
verksamheten. Detta för att kunna påvisa effekterna av verksamheten över tid och att
verksamheten utvecklas enligt Zasps mål. Det borde t.ex. gå att ta fram siffror på hur
mycket pengar som den zambiska verksamheten skapar själva årsvis och ställa detta i
relation till de belopp som skickas ner från Sverige. Detta kan ge ett mått på hur pass
självfinansierande verksamheten i Zambia är. Det är en ambition från föreningen att
verksamheten i Zambia blir mer självgående.
Zasp har som mål att bekämpa fattigdomen. Samtidigt är Zambia det land i Afrika som
har flest undernärda barn per capita. Hur kan vi mäta den effekt vi åstadkommer i den
del av Zambia som ZASP verkar? På barnkliniken i Kakoma mäts och vägs barn. Det kan
alltså finnas data från ett antal år tillbaka. Kan vi Zasp använda oss av dessa data för att
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få fram mätvärden på effekterna av verksamheten. Som kommentar till denna
diskussion nämndes att det i Women Empowermentkurserna numera ingår

näringslära.
Lars-Olof Ferm undrar om det från Patricks sida finns en ekonomisk planering för
projekt som finns ex. snickeri, majsodling osv och hur en uppföljning sker.

Årsmötet avtackade avgående ordförande Inger Kollbratt Ludwigson och avgående
kassör Agneta Askehall med blommor och presentkort. Styrelsen och årsmötet vill å
det varmaste tacka för det goda arbete Inger och Agneta utfört för ZASP i dessa roller.

517. Mötet avslu ades
Sekreterare: Maria Zs:go

Justerare: Ann Englund

DennyS omonsson
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