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Vi lever i en märklig tid, det meste är inte som det brukar vara, inte i Sverige och inte heller i 
Gambia. Sifforna för COVID-19 i Gambia är uppdaterat den 10 maj. 

 

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 

Coronavirus (COVID-19)-pandemi 

 Bekräftade 20 

Dödsfall 1 

Tillfrisknandena 9  

Fall i Gambia 

 Vi vet inte när vi kommer till Gambia nästa gång, vi hoppas fortfarande 

på november, så under tiden få vi planera och titta på bilder från tidi-

gare resor. Om du är intresserat av vårt arbete så hör av dig: 

info@afrikaadats.com 
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Kom ihåg  att betala in medlemsavgiften på 200:- för 2020 

Årsmötet som blev ett styrelsemöte 

I dessa corona/covis-19 tider är det mycket som inte blev som det var tänkt . Den a8 april skulle ATS ha årsmöte, via Skype, 

men tyvärr hade medlemmar problem med inloggningen så det beslutades flytta mötet till hösten, därför blev årsmötet  till: 

 

 

Styrelsemötet hölls via Skype 18  april 2020 

   Närvarande Jette, Lars Göran, Inger och Kristina (FIOH1.  

1.Diskuterades utkastet till Memorandum of understanding som Buba författat. Kristina påpekade att FIOH-S måste ändras till FIOHS och att hela namnet 

Future In Our Hands, Sweden ska skrivas ut med förkortning inom parentes när man skriver namnet första gången. 

Dokumentet i sig är inte en överenskommelse mellan FIOHS och Fandema utan en intention att starta utbildningen. Dokumentet bör skrivas på så fort som 

möjligt och Fandema ska göras delaktiga i skrivningarna och eventuella ändringar. Buba ansvarar. 

Vi behöver också en tidsplan och en budget som bör vara klar tills vi kommer till Gambia i höst. Vi måste diskutera med Fandema vad en student kostar och 

vilken lärarkostnaden klinikchef i Kronoberg som har arbetat med en organisationkan bli. Vad kostar el och vatten, behövs fler klassrum? 

Diskuterades också olika sätt att sponsra en student. Jette hade kollat Human Bridge som är en del av Erikshjälpen. 

Curriculum och litteratur: Lars Göran tar kontakt med Åxx Kxxxxx dotter till Bxxxxxxx Mxxxxxx som är tandläkare och  i Barra. Lars Göran tar också kontakt med 

Jxxxx om deltagande av hygienister och för att få kontakt med en lärare, Axx Mxxxx i Gambia som undervisar hygienisterna från Århus. K 

Kontakt ska också tas med Sara, Jersey angående curriculum, Jette. 

i måste veta vem/vilka som ska undervisa och hur vi får tag i utrustningar och material. 

Sist men inte minst måste ett M.O.U och ett curriculum bli godkänt av ministeriet för hälsa och utbildning och NACA. 

2.Diskuterades hemsidan där vi tycks stå på ruta ett igen. Jette tar kontakt med Dxxxxxx Nxxxxxxx som sadlat om från tandläkare till att utbilda sig inom It. 

Kanske kan hon hjälpa till. 

ars Göran tar kontakt med praktikanten Jeanette på FIOHS om hon har tid och kunnande att göra en hemsida. Hemsidan ska vara snygg och lättnavigerad på 

svenska och engelska. Eventuellt kan Kristinas svärson James hjälpa till med den engelska versionen. 

3.Diskuterades hur mycket pengar ATS får av Forum Syd. För 2019 har vi fått 45tkr och för 2020 24tkr. Man har verkligen dragit ner på anslagen och växelkur-

sen påverkar också. Inger ställde frågan till Kristina varför Mother`s club i Soma inte fått någon undervisning under året utan den har skett ute i byarna. Kris-

tina menade att nu var det byarnas tur. Inger och Jette menade att kontinuitet är viktigt för att kunna behålla en god tandhälsa. Vi kom fram till att det vore 

bra att utbilda flera clusterlärare i de regioner som inte fått utbildning och att på det sättet påverka kontinuiteten. Jette och Inger tittar närmare på frågan. 

4. Slutligen berättade Kristina att FIOHG delar ut bonus till sina anställda pga coronatider och att man inkluderat Buba. 

5. Då Skypemötet inte fungerat riktigt bra och att inte fler ån vi fyra blivit uppkopplade beslutades att skjuta på årsmötet till hösten. Lars Göran fick också i 

uppdrag att prata med Fred om revisionsberättelsen och räkenskaperna. Jette skickar ut information om uppskjutet årsmöte. 

Vid pennan 

Inger  Wennhall, sekreterare 

 


