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Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Barn och Framtid söndagen den3 september 

2016 på Himlagård i Höganäs. 

Närvarande:  David Carlson, ordf 

 Isabell Pettersson 

 Birgitta Pålsson 

 Nima Tahmoury 

 Bernhard Agardh 

 Gunvor Andersson 

 Ann Larsson 

 

Adjungerad: Josefina Klang t.o.m. § 12 

 Sonja Carlson 

 

 

§ 1. Mötets öppnande. Ordföranden, David Carlson, öppnar sammanträdet och hälsar alla   

       välkomna. 

§ 2. Justerare: Styrelsen utser Ann Larsson till justerare av dagens protokoll. 

 

§ 3. Dagordningen godkännes. 

 

§ 4. Föregående protokoll godkännes av styrelsen och lägges till handlingarna. 

 

§ 5. Ekonomisk rapport (bilaga 1). David undrar över en post, diverse kostnader 2 497 kr.   

       Bernhard A. redovisar att det bl. a är kostnad för Dropbox (1000:-), e-mailadress (300:-),  

       avtackningar (1000:-). 

       Bernhard A. informerar om att de översända faddermedlen till Chingleput har kommit  

       tillbaka, förmodligen på grund av felaktig adressuppgift. Vi avvaktar med att sända pengarna  

       tills vi fått rätt adress. 

       För närvarande ligger ungefär 10-12 faddrar efter med avgiften. 

 

§ 6. Rapport Mukti (bilaga 2). Föreligger skriftlig rapport från Sonja C.  

        Sonja C. har fått en förfrågan om mikrolån till en ung kvinna. Styrelsen beslutar att Sonja C.  

        kan bidra med medel från sitt fria konto när hon fått fler uppgifter om projektet. 

 

§ 7. Rapport Chingleput (bilaga 3). Isabell P. informerar om att det finns 6 nya barn som  

       behöver faddrar. Det finns intresserade personer. Vidare konstateras att det finns möjlighet  

       för barnhemsansvariga att cleara faddrar mellan sig. 

       En diskussion uppstod huruvida vi betalt terminsavgifterna för 2015 – 2016 eller hela år  

       2016. Bernhard A. får i uppgift att kontrollera detta. Isabell P. påtalar också att rapporterna  

       gärna får innehålla mer än bara studieresultat (gäller alla tre barnhemmen). 

 

§ 8. Rapport Vimala (bilaga 4). David C. har fått muntlig rapport från Johanna Nilsson,  

       barnhemsansvarig. Hon har mycket bra kontakt med Vimala. Det är ordning och reda  

       i kontakterna. Utbetalningarna till Vimala är gjorda. 
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§ 9. Barnhemsansvarig för Mukti. Det är viktigt att den som åtar sig uppdraget som   

       barnhemsansvarig blir informerad om vad uppdraget innebär; goda kunskaper i engelska i tal  

       och skrift, ordning och reda, administrativ erfarenhet och mycket kontakter via telefon och  

       e-mail. Sonja C. och David C. får i uppgift att kontakta några personer och återkomma till  

       styrelsen med besked. Styrelsen kan då fatta ett per-capsula-beslut omgående i stället för att  

       beslut i ärendet måste vänta till nästa styrelsemöte. Sonja C. ställer under en övergångsperiod  

       upp med hjälp och stöd. 

 

§ 10. Pojkbarnhemmet (bilaga 5). Drivs av samma orden som Vimala. Barnhemmet har  

         möjlighet att ta emot 25 pojkar. Det finns i dag 20 pojkar i åldern 2 ½ år – 12 år.  

         Barnhemmet har i dag inkomster från gummiproduktion och kokos, men kostnaderna  

         överstiger inkomsterna och därför vädjar man om ekonomisk hjälp. David C. tar kontakt  

         med Johanna N. som försöker få fram mer uppgifter. 

          

         Muren runt Mukti. Sonja C. får i uppdrag att kontrollera hur det har gått med detta  

         projekt. Finns det behov av mer pengar? 

 

§ 11. Hemsidan mm.  Josefina K. informerar om att reserapporterna nu finns på hemsidan.  

         Många informationstexter är uppdaterade och arbetet med dessa fortsätter. Grafoteket har 

         släppt sitt program för skapande och tryckning av bl.a. flyers till David C. Barn och  

         Framtids informationsblad behöver uppdateras. Josefina Klang får i uppdrag att kontakta  

         Mediagården för eventuellt samarbete när det gäller trycksaker. 

         Gunvor A. önskar att styrelsens protokoll publiceras på hemsidan. Styrelsen beslutar att  

         prova detta från och med detta protokoll. 
 

§ 12. Fortnox. David C., Bernhard A. och Adrian Wallenholm har träffats angående  

         redovisningsprogrammet Fortnox. Styrelsen beslutar i enlighet med Adrian W. förslag att vi  

         testar programmet under en månad på ett barnhem. Isabell P. anmäler sitt intresse för detta.  

         Det är viktigt att kommunicera detta till faddrarna eftersom programmet kräver  

         personuppgifter på varje fadder. då programmet är uppkopplat till folkbokförings-  

         registret. David C. tar reda på hur mycket en testmånad kostar. Projektet startar i slutet av  

         oktober. Vi vill ha svar på frågorna - vad fungerar, vad fungerar inte, vad saknas i  

         upplägget? Isabell P. och David C. får i uppdrag att sammanställa en information gällande  

         Fortnox samt vilken information som efterfrågas från alla faddrar. Texten skickas snarast  

         till övriga styrelseledamöter för input och därefter via Isabell P. till alla faddrar till barn på  

         Chingleput. 

 

§ 13. Facebook. David C. ställer frågan om Barn och Framtid ska finnas på Facebook. Det ger  

         upphov till en livlig diskussion eftersom det visar sig att nästan ingen av styrelse-   

         medlemmarna är anslutna till Facebook. David C. får i uppdrag att prata med Josefina K. i  

         frågan och återkomma vid nästa sammanträde. 
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§ 14. Växtbytardagen 19 september. Vinster börjar komma in till denna dag Isabell P. har  

         växter som hon skickar hit med David C. Sonja C., Ann L., Bernhard A., Nima T och David  

         C ställer upp och hjälper till denna dag.  

         Barnhemsansvariga skickar bilder från barnhemmen till Nima T. som sammanställer ett  

         bildspel om föreningens verksamhet. 

         

§ 15. Höstbasaren 19 november. Kransar, änglar, ljus är populära säljobjekt, däremot är stickat  

         och virkat inte så gångbart. Alla bidrag mottages tacksamt.   

         Det har kommit en skrivelse från Ewa Nordström (bilaga 6) där hon efterlyser information  

         om Barn och Framtids verksamhet i Indien på höstbasaren. Barnhemsansvariga gör ett  

         utkast med bilder och informerande text från respektive barnhem. Detta skickas till Ann L  

         som strukturerar det hela och organiserar exponeringen. 

 

§ 16. Nästa styrelsemöte blir lördagen den 19 november kl. 10.00 på Himlagård. 

 

§ 17. David C avslutar mötet och tackar för engagerade och livfulla diskusioner. 

 

 

Höganäs dag som ovan 

 

 

 

 

David Carlson   Ann Larsson 

Ordförande    Justerare 

 

 

 

 

Gunvor Andersson 

Sekreterare  
 


