Protokoll fört vid
ChennaiSmiles årsmöte lördagen den 27 mars 2021 via Zoom
1. Alice Wallther valdes till mötets ordförande och Clare Wallther valdes till sekreterare.
2. Röstlängd för mötet fastställdes till sex röster: Staffan Kuuse, Gunnel Thompson, Kerstin
Eriksson, Harry Wallther, Alice Wallther och Clare Wallther.
3. Kerstin Eriksson valdes till protokolljusterare tillika rösträknare.
4. Det beslutades att mötet hade utlysts på rätt sätt.
5. Dagordningen fastställdes.
6. a) Verksamhetsberättelse:
Clare redogjorde för verksamheten (bilaga 1, bild 5-14). Verksamheten i Indien
sammanfattas delvis i en YouTube-film https://www.youtube.com/watch?v=YfrMBCe-ZG8
och delvis i bilaga 2, deras Project Proposal. Det beslutades att be Shanmugam, BSAC om en
mer sammanfattande rapport för året.
b) Förvaltningsberättelse:
Kassören redogjorde för styrelsens förvaltningsberättelse, balansräkning (bilaga 1, bild 19)
och resultaträkning (bilaga 1, bild 20) samt visade Aarvam BSACs oreviderade finansiella
rapport april 2020 – mars 2021 (bilaga 1, bild 21). Aarvam BSACs räkenskapsår löper från 1
april till 31 mars och den reviderade finansiella rapporten för april 2020 – mars 2021
kommer att inkluderas i detta årsmötesprotokoll som bilaga 3.
7. Revisionsberättelsen lästes och balans- och resultaträkningarna fastställdes.
8. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för den tiden revisionen avser.
9. Clare föredrog verksamhetsplanen för 2021 (bilaga 1, bild 26) vilken godkändes.
Shanmugams Project Proposal (bilaga 2) vilken bedömdes vara imponerande innehåller även
deras verksamhetsplan. BSACs budgetförslag (bilaga 1, bild 27-28), med önskat bidrag från
ChennaiSmiles på 876000INR, godkändes. Baserat på detta, fastställdes ChennaiSmiles
budget för 2021 (bilaga 1, bild 29).
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10. Alice Wallther valdes till ordförande i föreningen för en tid av ett år.
11. Gunnel Thompson, Clare Wallther och Kerstin Eriksson omvaldes för en tid av två år.
Staffan Kuuse, Berit Dellenfalk och Teruko Wahlström sitter kvar i ytterligare ett år.
Peter Thompson, som har varit ledamot sedan föreningen bildades 2005, har valt att avgå
från styrelsen. Peter visade sitt intresse och uppmuntrade Alice från första början. Ett stort
tack framfördes till Peter för hans värdefulla insatser genom åren.
Till suppleant omvaldes Johanna Wallther för en tid av ett år.
12. Svante Thorsell valdes som revisor och Harry Wallther valdes som revisorssuppleant.
13. Inga motioner var inkomna.
14. Övriga frågor:
Förra året föreslog Staffan Kuuse att en Indisk Dag skulle anordnas på våren 2021. Då erbjöd
sig Staffan Kuuse, Henrietta Sterner, Alice Wallther och Clare Wallther att ingå i
arbetsgruppen. På grund av Corona-pandemin skjuts detta nu fram till våren 2022.
Evenemanget blir liknande den som hölls hösten 2018 men att anlita en indisk restaurang
istället för att försöka laga maten själva.
Kerstin Eriksson påpekade att det skulle vara intressant att få se den långsiktiga påverkan av
våra insatser. Alice eller Clare frågar Shanmugam om BSAC har gjort några fallstudier på barn
som har varit delaktiga i deras program under en längre tid.
Hemsidan www.chennaismiles.org är byggd på Drupal 7 som upphör november 2022. Det är
viktigt att börja planera hemsidans ombyggnad på en annan plattform redan under 2021.
15. Ordföranden tackade samtliga mötesdeltagarna för ett effektivt och trevligt möte via Zoom
och avslutade mötet.
Hindås, 2021-03-27
Vid protokollet

Justeras

Mötets ordförande

Clare Wallther

Kerstin Eriksson

Alice Wallther
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