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Protokoll fört vid Svensk-Etiopiska Föreningens årsmöte  
den 24 oktober 2020 
Årsmötet för verksamhetsåret 2019 genomfördes först i oktober 2020 mot normalt under 
våren. Årets pandemi har varit ett problem för föreningen eftersom det har varit svårt att 
arrangera fysiska möten.  
Mötet genomfördes med ett fåtal medlemmar på plats i EthioStar, 15 stycken. Presentatörer 
var ambassadörsparet Torbjörn Petterson och Annika Janson som berättade om sin tid i 
Etiopien under titeln ”Tre fantastiska år i Etiopien”.  
Ett antal medlemmar följde mötet via Internet. Föreningen sände mötet i sin helhet via ett par 
olika kanaler.   
Mötet fungerade relativt bra trots ny teknik och ny form.  
 
§1. Mötets öppnande 

Föreningens ordförande Biniyam Wondimu öppnade mötet och hälsade alla välkomna.   
 

§2. Årsmötets rätta utlysande  
Mötet godkände utlysandet av årsmötet. Kallelsen till mötet sändes ut via e-post och via 
brev till medlemmar utan e-postadress.  
 

§3. Mötesordförande, mötessekreterare 
Biniyam Wondimu valdes att leda årsmötesförhandlingarna och Jan Olof Gustavi valdes 
till sekreterare.) (JO Gustavi satt med via Internet 
 

§4. Justerare av årsmötesprotokollet 
Örjan Åkerrén valdes att jämte mötesordföranden och sekreteraren justera protokollet 
från årsmötesförhandlingarna. 
 

§5. Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkningen för 2019 (bilaga 1) 
Underlag hade sänts ut i förväg och för att förenkla hanteringen i det lite speciella 
årsmötet så föredrogs det inte. Ett samlat beslut om godkännande togs av de närvarande 
och de som kunde delta via Internet. Verksamheten för år 2019 godkändes.  
 

§6. Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2019 (bilaga 2) 
Revisionsberättelsen föredrogs av föreningens revisor Åke Clasons som deltog via 
Internet/Zoom. Enligt revisionsberättelsen finns inget att erinra mot räkenskaperna eller 
verksamheten för 2019.  
Årets balans kr 1 584 776,15 för hela verksamheten, liksom det positiva resultatet  
kr 402 670,83 föreslogs bli fastställda och överförda i ny räkning för 2020.  
Revisorerna föreslår ansvarsfrihet för styrelsen.  
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§7. Fastställande av resultat- och balansräkningen  
Årsmötet fastställde resultat och balansräkning för år 2019 i enlighet med revisorernas 
förslag, se ovan i §6 och i bilaga 2.  
 

§8. Ansvarsfrihet för styrelsen  
Årsmötet gav styrelsen ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.  
  

§9. Medlemsavgift 
Ingen ändring av medlemsavgiften på 250 kr per hushåll för 2021.  
 

§10. Val av funktionärer i Svensk Etiopiska Föreningen för verksamhetsåret 2019 fram 
till årsmötet 2021 
På grund av den speciella situationen i år så föreslogs att samtliga funktionärer sitter  
kvar till kommande årsmöte för 2020 i april kommande år. 
Beslöts att samtliga funktionärer omväljs fram till våren 
 

§11. Styrelsen 
Se funktionärslistan, bilaga 3 
 

§12. Revisorer 
Se funktionärslistan, bilaga 3 

§13. Valberedningen 
Se funktionärslistan, bilaga 3 
 

§14. Redaktionskommitté 
Se funktionärslistan, bilaga 3 
 

§15. Webmaster, Facebook och föreningens hemsida 
Se funktionärslistan, bilaga 3 
Martin Hydén efterlyste förslag på nya funktioner till hemsidan 
 

§16. Tenaestelin 
Se funktionärslistan, bilaga 3 
Tidningen är nu inne på sin 61:e årgång. Tenaestelin är mycket uppskattad av våra 
medlemmar vilket, som alltid, framkom under mötet. I dessa otider är Tenaestelin vårt 
bästa sätt att hålla samman föreningen.  
Pia Virving, redaktör för tidningen, berättade att mycket finns att skriva om och att 
många artiklar är på gång. Bilden är alltså trots läget positiv. Men redaktionen efterlyste 
mer skrivet material för framtida, kommande, nummer av tidningen.  
 

§17. Svensk Etiopiska Föreningens projekt  
 

a. Medhen Social Center  
Vid 2017 års årsmöte togs beslut om att stödja Medhen Social Center med 20 000 kr 
per år under ytterligare tre år. Ekonomisk redovisning för 2018 har kommit från syster 
Senkenesh och Medhen Social Center. En kort redovisning av verksamheten finns i 
Tenaestelin 2/2017.  
Projektet löper tre år, 2018, 2019 och 2020.  Utbetalning för 2019 och 2020 har 
genomförts.  
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b. Fattigfonden vid Aira-sjukhuset  
Vid 2017 års årsmöte togs beslut om fortsatt stöd till fattigfonden vid Aira-sjukhuset. 
Medlen kommer från Karin Mobrings fond, som ursprungligen var 450 000 kr.  
Projektet löper under tre år, 2018, 2019 och 2020, med ett årligt belopp på 25 000 kr. . 
Medlen för 2019 har utbetalats och medel för 2020 har reserverats. Karin Mobrings 
fond hade vid årsskiftet 447 380,20 kr och verksamheten är därmed långsiktigt säkrad.  
 

c. ”Ett mål om dagen” 
Projektet, som innebär ett glas mjölk och en brödbulle om dagen till, för närvarande, 
210 förskoleelever i en skola i Addis, Firehyiwet förskola, drogs igång per den 1:e 
januari 2018. Medlen till projektet baseras huvudsakligen då månatliga inbetalningar 
av SEF:s medlemmar men också på enskilda gåvor.  
De månatliga inbetalningarna ligger i underkant för att projektet skall vara hållbart på 
sikt. Efter det att antalet elever i kindergarten ökat från 165 till 210 och att priset per 
måltid ökat från 3 till 5 kronor är kostnaden per skoldag 1050 kr, vilket medfört att 
kostnaden för ett helt läsår ökat från 81 000 kr, vid projektets uppstart, till 172 000 kr. 
Detta motsvarar 14333 kr per månad för närvarande.  
(2020 har dock skolan varit helt stängd sedan 17 mars. Inga måltider har därefter 
serverats vilket medför lägre utgifter än planerat under året fram till idag.  
Projektet har betalat alla måltider fram till och med 17 mars 2020, samt 
förskottsbetalat ytterligare drygt 13,000 måltider med 60 323 kr motsvarande 199 065 
ETB. Vid årsmötet i oktober hade projektet därutöver 50 288 kr på bankkonto och 182 
923,45 kr på projektets fondkonto. Därmed är projektet säkrat för minst ett år framåt.) 

d. Bi Thergens fond för flickor i svenska skolan i Debre Zeit 
Under 2017 fick SEF genom testamentering cirka 266 000 kr för att driva ett projekt 
med särskild inriktning på stöd till unga flickor i svenska skolan i Debre Zeit.  
Det nya projektet är igång från den 1 januari 2019. En artikel om projektet och dess 
inriktning finns i Teneastelin 2/2018. (Tillägg om 2020: Skolan har delvis varit stängd 
men kommer enligt plan att öppnas igen under hösten. Medel för utbetalningar 2020 
har reserverats men har försenats pga skolstängningen. Fonden hade vid årsmötet i 
oktober 419 195,43 kr på kontot och fortsatt stöd i nuvarande omfattning är därmed 
säkrat.) 
 

§18. Motioner till årsmötet  
Inga motioner hade inkommit. 
 

§19. Övriga frågor 
En övrig fråga togs upp: Karin Liljeqvist ansåg att föreningen bör ha ett ”Naturinriktat 
projekt” som ersättare för det tidigare ”Trädplanteringsprojektet”. Styrelsen fick i 
uppdrag att komma med färdigt förslag till kommande möte under april 2021.  
  

§20. Mötets avslutande. 
Mötesordföranden Biniyam Wondimu avslutade mötet och framförde ett tack till alla 
som gjort det möjligt att ha ett extraordinärt möte. Torbjörn Pettersson och Annika 
Jansson tackades speciellt för deras medverkan i mötet.  
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Bilagor:  
1. Verksamhetsberättelse 
2. Revisionsberättelse 2019 
3. Funktionärslista 2020-2021 

 
Stockholm den 24 oktober, 2020 
 
 
Biniyam Wondimu   Jan Olof Gustavi 
Ordförande    Sekreterare  
    
 
Örjan Åkerrén 
Justerare 
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Bilaga 3. Funktionärer i Svensk-Etiopiska Föreningen (SEF) från årsmötet 27 april 2019 

 
Styrelse:    Val (2år)/Kvar av mandat: 
Ordförande:     Biniyam Wondimu omval 
Vice ordförande:    Håkan Pohlstrand omval 
Sekreterare:     Jan Olof Gustavi 1 år  
Kassör    Per Wallgren  omval 
Medlemssekreterare:    Örjan Åkerrén 1 år  
Ledamöter:     Wessen Beshah omval 

 Sven Britton  1 år  
 Anne Naglo  omval 
 Ingegerd Nylander omval 
 Sonja Pohlstrand 1 år  
 Josef Yohannes omval 

 
Revisorer: 
Ordinarie:    Eric Renman  omval 
    Åke Clason  1 år  
Suppleant:    Astrid von Rosen omval 
 
Valberedning: 
Sammankallande:   Meaza Alemu Sjöman omval 
    Emily Marino omval 
    Azeb Binega  1 år 

 
Redaktionskommitté Tenaestelin: 

    Pia Virving  omval 
    Sven Britton  omval 
    Annika Smith 1 år 
    Anne Naglo  1 år 
    Anki Bjuhr  1 år 
    Mikael Liljeqvist nyval  
 

Webmaster, hemsida, Facebook: 
    Martin Hydén 1 år 
 

 
Normal mandatperiod för samtliga funktionärer är 2 år.  

 
 

Rönninge, 2 april, 2019/Meaza Alemu Sjöman genom JO Gustavi 
 


