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 OBS ! I år kommer vi att ha årsmötet digitalt, se länken på nästa sida 

Välkommen  

Jette Lehrmann Madsen (chair person) nr  +46 708756329                                                                                                                                            
Inger Wennhall (secretary and clinical adviser) +46 761040595                                                                                                                                    
George Joof (treasurer) 0045 53 60 41 40                                                                                                                                                                                  
board members: Lars Göran Wärn nr  +46 705934817                                                                                                                                                              
Renate Hamann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
(editor ATS news) - Board (web page editor)                                                                                                                                                       
info@afrikaadats.com                                                                                                                                                                                         
www.afrikaadats.com      www.gambiagrupperna.org                                                                                                                                                         
Contact in Gambia Bubacarr Baldeh phone nr: +220 6334523 - e-mail: admgambia@afrikaadats.com       

  @afrikaadat 

Möte med Fandema  under mars månad 

för diskussion om ett framtidigt samarbeta 

kring munhälsoutbildningar. Potentiellt 

mycket jobb men lyckas vi desto större 

nytta för munhälsan. Vi kommer att disku-

tera på årsmötet..  

Såväl Lars Göran Wärn som Jette Lehrmann Madsen har variet i 

Gambia under februari och mars månad, och har tillsamman med 

Gambiagrupperna ordförande Kristina Lundahl och Bubacarr Bal-

deh möts med representanter för organisationen Fandema för 

diskussioner. 

I Gambia är det inte brist på toapapper eller torrjäst, men priset på ris gick upp så snart informationen 

om landets första Covid-19 fall kom ut i offentlighet och på en veckas tid mera eller mindre tömdes 

Gambia för västerlänningar. Nattklubbarna stängde, restauranger stängde, flyg ankom så gott som 

tomma och flög proppfulla tillbaka till de länder de kom ifrån.                                                                            

En smått surrealistisk upplevelse att ankomma med det siste charter flyg från Gambia till ett öde Arlanda 

och vidare till ett en folktom centralstation. Men också lite konstigt att veta att ATS tandläkaren Des Py-

per är kvar och får stanna till landet åter öppnar sina gränser.       

Många upplever oro i dessa tider, på många olika plan, från frustration över att inte kunna hälsa på nära 

och kära under påsk till frågan om man har jobbet kvar på ”den andra siden av Corona”. Själv har jag 

funderat mycket över vad en sådan nedstängning av hela samhällen gör med de fattigast, de som lever 

från handen i munnen. Hur klara man sig när man inte har något och alla jobben bara försvann?                                        

Ta hand om varandra                                                                                                                                                                                      

Jette 
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Medlemskap 2020: 200:- 

Organisations nummer 802436-5448 

Afrikaada TeethSavers 

307094-3 
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Kom ihåg  att betala in medlemsavgiften på 200:- för 2020 

Välkommen till ATS årsmöte  

Tid: den 18  april 2020 kl 14 

Plats: Skype 

Länk: https://join.skype.com/ko7Afae6TxNt 

 

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 verk-

samhets-/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 kom-

mande verksamhets-/räkenskapsåret  

12. projekt redovisning  

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

14. val av ordförande för en tid av  (ej aktuellt för året) 

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

16. val av 2 revisorer för en tid av 2 år  (ej aktuellt för året) 

På styrelsens vägnar 

Inger Wennhall 

Sekreterare 


