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Pengar är inte det roligaste att prata om, när man 

hellre vill stå på en skola och undervisa eller behandla 

barnen….. 

 

Men tyvärr så kräver arbetet på plats i Gambia engångsmaterial, ersättning till våra medhjälpare på 
plats mm. Och det betyder att pengar behövs. Har du ett företag eller en klinik så kan du hjälpa till ge-
nom att donera pengar: 

Tandklinik                                                                                                                                                                      
För 1000 sek/år får du ett diplom till klinikens väntrum och informationsmaterial till era patienter. Klini-
kens namn skrivs på vår hemsida och under året får ni använda ATS loggan på er hemsida. 
Företag 
För 5000 sek/år (minst två år) läggs er logga ut på vår hemsida och ni får rätt att använda vår logga i ert 
informationsmaterial. Om så önskas håller vi även gärna föredrag om vårt arbete för ert företags medar-
betare!                                                                                                                                                                      
Mindre summor                                                                                                                                                           
Naturligtvis tas även mindre summor tacksamt emot och om du som privatperson vill lämna en gåva. 

Så även om vi inte har volontärer 
från Europa på plats så kan våra                                                        
volontärer på plats i Gambia upp-
rätthålla en del av verksamheten. 
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Vad gör vi när vi inte är i Gambia? 

Arbetet fortgår för att få igång en Dental Therapistutbildning i Gambia. Intresse finns bl a från Universitets 

Medical School att starta en sådan utbildning. Styrelsen tillsammans med en grupp arbetar med frågan 

och utarbetar underlag för att gå vidare med diskussionerna med universitet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arbetet pågår också med att se över utbildningar-

na av clustertrainers och vidareutbildningen av 

Mother’s clubs medlemmarna, vilket har medfört 

att vi nu skriver om det undervisningsmaterial 

som vi tidigare har använt i undervisningen. Ge-

nomgången kommer också att inkludera Can we 

talk about teeth, som är tänkt att användas i års-

kurs 4. I korta drag handlar materialet om en 6-

års tand i underkäken som gärna vill att barnet 

som har tanden i sin mun ska ta hand om den. 
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Årsmöte 2021….  

Årsmöte 2020 blev inte riktigt som vi hade tänkt. I samband med att covid-19 orsakade stängning av det mesta, arrangerade vi 

ett digitalt årsmöte på våren. Mötet gick tyvärr inte att genomföra då en del deltagare inte kunna koppla upp sig, men när vi 

avhöll mötet i december behärskades tekniken. Vi valde bl a Rebecca Rutzell till ny revisor. Rebecca är tidigare kassör i ATS och 

vi välkomnar henne åter. Samtidigt tackar vi vår mångåriga revisor och kassör Fred Lanefelt för det jobb han har gjort under 

alla år. 

Årsmötet avhålles lördagen den 15 maj  

Den exakta tiden beror på hur det ser ut med alla restriktioner och om mötet blir helt eller delvist digitalt. Tiden meddelas  

senare. 

Medlemsavgiften är från 2021 höjd till 300:- per år och medlem                                                                                              

Anledningen till höjningen är att medlemsavgiften för Gambiagrupperna är höjd till 300:-/år och medlem. Det hänger ihop 
eftersom Afrikaada TeethSavers är en Gambiagrupp och man som medlem i ATS automatiskt också är medlem i Gambiagrup-
perna. Vill man enbart vara medlem i ATS och inte i Gambiagrupperna så går det utmärkt. Det är bara att meddela vid inbetal-
ningen av medlemsavgiften eller genom att skicka oss ett mail med den information. 

Dagordning årsmöte 2021: 

• fastställande av röstlängd för mötet 

• val av ordförande och sekreterare för mötet 

• val av protokolljusterare och rösträknare  

• fråga om mötet har utlysts på rätt  sätt 

• fastställande av föredragningslista  

• styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret 

• styrelsens förvaltningsberättelse för senaste räkenskapsåret  

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

• fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid  revisionen avser  

• fastställande av medlemsavgifter till 300:- för 2022 

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

• projektredovisning                                                                                                                                                                                                                                           

• behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner  

• val av ordförande för en tid av 2 år 

• val av övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år  

Med vänlig hälsning Inger Wennhall 


