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Välkommen till årsmöte 2019 

Kallelse: Tid: den 4 maj 2019 kl 14:00                                                                                                                                 

Plats: Skurups Sparbank, Stortorget 9, Skurup. 

Dagordning: 

1. Fastställande av röstlängd för mötet  

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet 

3. Val av protokolljusterare och rösträknare  

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt  

5. Fastställande av föredragningslista  

6. styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsår  

7. styrelsens förvaltningsberättelse för senaste räkenskapsåret  

8. revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret  

9. fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser  

10. fastställande av medlemsavgifter  

11. fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret  

12. projekt redovisning  

13. behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner  

14. val av ordförande för en tid av 2 år  

15. val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år   

16. val av 2 revisorer för en tid av 2 år  

17. övriga frågor  
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På styrelsens vägnar 
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Känns det som det är dags att bli volontär?  

Om det känns som du är redo att bli volontär så söker vi nu volontär till en två veckors resa till Gambia med start 
den 15 November 2019. Vi söker tandläkare, tandhygienister och tandsköterskor. Om du är intresserat, vill du ha 
mera information eller har du redan bestämt dig, så hör av dig till:  

 info@afrikaadats.com ange namn, yrke, telefon nummer så ringer vi upp dig 

Can we talk about teeth?      

Imorgon går den i trycken och under april tar den sjövägen till Gambia...                                                                                                                                                             

Vi har tagit fram ett häfte om tänder och munhälsa som kommer att använ-

das i undervisningen i årskurs 4, i de skolor i Gambia som FIOH-TG arbetar 

med.                                                                                                                        

Kort handlar häftet om en 6-års tand i underkäken, som försöker att för-

klara barnet som tanden är en del av varför det är så viktigt att borsta tän-

derna morgon och kväll, och vad som kan hända om man inte gör det.                                                                                            

Häftet är skrivet och illustrerat av Jette Lehrmann Madsen och Bubacarr A. 

Baldeh och utges tillsamman med FIOH-TG och Gambiagrupperna. Det som 

har variet det vansklige i arbetet har variet att hitta rätt språk nivå och att 

få budskapet begripligt.  

Häftet trycks i första omgång i 2000 exemplar och är ett svar på ett behov 

för undervisningsmaterial som vi har sett under vårt arbete i Soma. 

 

Kontakt information: 


