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Hemsidan 

Har du kollat hemsidan den senaste tiden?  

Om inte så gör det nu afrikaadats.com Hemsidan har länge varit ett 

problembarn men med hjälp av Rickard Rickmo är den numera ett work in 

progress. Så Rickard tusen tack och tack till LarsGöran Wärn som ”hittade” 

Rickard. 

 

Vi söker dig som vill vara aktiv: 
Vara med på en resa till Gambia under november 2021 som volontär Eller arbeta med framtagning av nytt undervisnings 

material arbete med finansiering av framtida satsningar Styrelsearbete                                                                                                 

Om du har tid och lust så hör av dig: info@afrikaadats.com 

 

 

 

 

 

 

 

  

Det är många av oss som går runt med en längtan efter andra latituder än de som finns här i norra 

Europa. Sedan 2013 har Afrikaada TeethSavers varit i Gambia under november månad och en hel del re-

sor under mars månad. Men nu är vi inte på plats i Soma så vad gör vi då? 

Vi planerar för utbildningar i Gambia, vi diskuterar curriculum, samarbetspartners, finansiering av pro-

jekt, litteraturlistor med mera. Allt det gör vi för att idén om en utbildning av dental therapists i högsta 

grad är levande, skam den som ger sig.  

Vi hoppas på att 2021 blir året det sker. 

Så med andra ord så byggare vi för framtiden 

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 

Vad gör vi när vi inte är i Gambia i November? 



Namn: 

E-post adress: 

 

Medlemskap 2020: 200:- 

Organisations nummer 802436-5448 

Afrikaada TeethSavers 

307094-3 
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Årsmöte 2020  

Välkommen till årsmöte 2020! 

Årsmötet var planerat i april, men som det mesta annat under 2020 så har saker och ting  inte varit som de brukar.  

Men nu när alla har tränat i digitala möten tror vi att vi kan ro ett möte i land här under årets sista månad.  

Tid: söndagen den 13 december 2020 kl 10:00. 

Plats: Skype 

För att deltaga skicka ett mail med din anmälan till: info@afrikaadats.com så skickar vi dig en länk till mötet, länken kommer  

dagen innan. 

För att kunna rösta på mötet måste du ha betalat din medlemsavgift för 2020 innan mötet: 200:- kr, inbetalas på 307094-3 

kom ihåg att skriva in din e-postadress vid inbetalningen. 

Dagordning: 

• fastställande av röstlängd för mötet 

• val av ordförande och sekreterare för mötet 

• val av protokolljusterare och rösträknare  

• fråga om mötet har utlysts på rätt  

• fastställande av föredragningslista  

• styrelsens verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsår  

• 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 250:-, vi kommer att få höja avgiften från 2021 eftersom avgiften till  

             Gambiagrupperna kommer att ändras och den nuvarande avgiften inte täcker den 

• 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 kassör för en tid av 2 år 

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

• val av 2 revisorer för en tid av 2 år 

• dental therapistutbildning  

• övriga frågor 

mailto:info@afrikaadats.com

