Digitalt Årsmöte
Tusen systrar
23/3 2021
kl. 19-20:30

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 sätt.
5. Fastställande av dagordning.
6.
a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste räkenskapsåret.
7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets-/räkenskapsåret.
8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
9. Fastställande av medlemsavgifter.
10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhets-/räkenskapsåret.
11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna
förslag från medlemmarna (motioner).
12. Val av
a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
c) 2 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
d) 1 revisorer jämte 1 suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte styrelsens
ledamöter delta.

e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till
sammankallande.
13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5.

Förslag från Valberedningen

Nyval/Ordförande på 1 år:
Ledamöter på 1 år:

Anna Wikström
Karin Långdahl

Nyval/ ledamöter 1 år:

Karin Edeljung
Maggan Eldebo-Zetterlund

Omval/ Ledamöter på 2 år:

Raida Kreit
Eleonora Miola
Anna-Maria Niemann

Suppleanter på 1 år:

Christina Fahlgren- Lövheim
Rose-Marie Lindfors

Revisor på 1 år:
Suppleant på 1 år:

Johan Zetterlund
Birgit Sandström

Valberedning:

utses på årsmötet

Motioner/Förslag från föreningsmötet till årsmötet:
Att minska antalet styrelsemedlemmar.

Verksamhetsberättelse
De första 2,5 månaderna under 2020 bedrev Tusen systrar både
volontärbaserad och projektfinansierad verksamhet på plats i EFS lokaler på
Stationsgatan 18 i Skellefteå. Föreningen har haft två projekt under perioden
200101-200830 ,”New Beginning” och ”För oss och våra barn”, finansierade av
projektbidrag från Länsstyrelsen. Dessa projekt har möjliggjort för föreningen
att ha två deltidsanställda personer som har haft ansvar för varsitt projekt
gällande verksamhetens planering och genomförande, kommunikation och
marknadsföring samt samordning med andra aktörer. Vi har gjort
samarbetsvinster genom att sammanföra de båda projektens målgrupper så att
båda projekten har kunnat ta del av volontärnätverket bestående av ett 20-tal
personer. EFS har under året fortsatt erbjudit oss en gratis lokal för
verksamheten och med hjälp av bidrag från sponsorer och inbetalda
medlemsavgifter har vi klarat verksamhetskostnaderna.
I mitten av mars beslutade styrelsen att stänga mötesplatsen i EFS:s lokaler på
grund av de restriktioner och bestämmelser som trädde i kraft på grund av
covid-19. Därmed blev den volontära verksamheten vilande medan den
projektfinansierade verksamheten fortsatte i en Coronaanpassad form.
Projektledarna för de båda projekten fortsatte att träffa sina deltagare via
Whats up, eftersom det var/är en meddelande- och samtalstjänst som alla i
gruppen kände till och använde sig av. Den är dessutom gratis. Där delade de
med sig av vardagsberättelser, recept, tips kring föräldraskap, foton samt
pratade och diskuterade mycket kring Corona. Det fanns en hel del oro kring
det i gruppen. De träffade också de deltagare som ville utomhus och
promenerade tillsammans.
Tusen systrar som förening försökte även vara aktiva på Facebook men utan
särskilt mycket respons.
Alla styrelsemöten under resterande år har hållits via Zoom.
Tusen systrar ansökte om att fortsätta projektet ”Vi och våra barn”, i en något
förändrad form, i samarbete med VUX/SFI och fick det beviljat under namnet
”Vi och våra barn 2.0”. Projektet syftar till att stärka nyanlända och
föräldralediga kvinnors språkutveckling och samhällsetablering. De beviljade
projektmedlen från Länsstyrelsen innebar att vi kunde anställa en projektledare
på 75% under perioden 200901 – 210630 för att fortsätta att arbeta med

föräldralediga mammor.

Under hösten kunde föreningen en kort period med start 201001 öppna upp
för vår volontära verksamhet igen i EFS lokaler. Deltagarna fick anmäla sig via
länk, ca 8-10 deltagare per gång. Under de träffarna har deltagarna fått prata
mycket svenska och arbetat med bild- och textilskapande. Tyvärr ökade
smittspridningen i samhället ytterligare och föreningen fick åter igen lov att
stänga mötesplatsen.

Möten 2020
Styrelsemöten: 8 st
Årsmöte: 1 st
Konstituerande styrelsemöte: 1 st
Volontärmöte: 1 st
Medlemsmöte: 1 st

Finansiering 2020
Föreningen hade finansiering sedan 2019 för projekten ”New Beginning” och
”För oss och våra barn” och beviljades under 2020 en förlängning i form av nya
projektmedel för projektet ”För oss och våra barn 2.0”:
Ett ”tia-projekt” New Beginning 190501–200630: 435 560 kr
Ett ”paragraf 37A- projekt” För oss och våra barn 190901–200630: 276 000 kr,
”För oss och våra barn 2.0” 200901-210630: 402 500 kr
Medlemsavgifter

Verksamhetsplan 2021
Vår ambition är att så fort de restriktioner och förbud som införts i Sverige med
anledning av covid-19 lättar/ gör det möjligt att åter träffas fysiskt i större
grupper ska vi anordna verksamhet.

Samarbetsprojektet med VUX/SFI ”Vi och våra barn 2.0” fortsätter under våren
under Coronaanpassade former. Projektmedlen upphör 210630 och i och med
det har vi inte längre någon finansiering för vår deltidsanställde.
Vi kommer inte längre att kunna bedriva vår verksamhet i EFS lokaler eftersom
de vill att vi börjar betala hyra från 210701 och vi har i nuläget ingen
finansiering för det. Vi måste därför söka nya samarbetspartners och lokaler för
vår fortsatta verksamhet.
Vi planerar att fortsätta att samarbeta med vårt fantastiska volontärnätverk när
det gäller verksamheten.
Finasieringsplan 2021
Paragraf 37A-projektet ”För oss och våra barn 2.0” (avslutas 210630)
Medlemsavgifter
Kommande ansökningar: Föreningsbidrag från Skellefteå kommun

Medlemsförteckning
2020

1 Malin Åberg 070-641 6251
2 Aglaia Koutsounanou 072-871 9509
3 Margareta Eldebo Zetterlund 070-335 5449
4 Johan Eldebo Zetterlund 070-335 5449
5 Hibo Gaalib 072-039 7235
6 Kerstin Tiburzi 073-822 4433
7 Roger Wikström 070-638 9398
8 Maria Granstrand 070-321 8313
9 Marlene Mutesi 076-777 6774
10 Maria Philipsson 070-569 6324
11 Evelina Lundkvist 076-211 7122
12 Birgitta Gustavsson 070-637 2725
13 Anna Marklund 070-333 0108
14 Anna-Klara Granstrand 070-393 4096
15 Karin Långdal 070-557 2491
16 Birgit Sandström 070-374 7787
17 Rose-Marie Lindfors 070-649 4439

18 Karl-Erik Wiklund 073-813 1382
19 Karolina Sundström 070-260 5646
20 Eva Ylinenpää 070-570 7602
21 Sandra Flank 073-506 7089
22 Anne-Helene Lund 073-063 9997
23 Lars-Martin Lund 070-520 6225
24 Karin Lindmark 070-627 4193
25 Lisa Lundmark 070-265 4252
26 Elin Bondestam 073-026 4480
27 Petra Lindqvist 073-072 3770
28 Fatou Nguirane Seck 070-096 0327
29 Swasan Hamdalla 073-917 3158
30 Anna Wikström 073-800 4613
31 Christina Fahlgren Lövheim 070-811 2604
32 Brita Hjelm Brännström 070-603 1340
33 RoseMarie Hägglund 070-338 1957
34 Kezia Nyakecho Ochwo 072-905 6808
35 Jan-Erik Eriksson 070-582 9753
36 Stina Lindberg 070-180 2724
37 Brita Wiklund 070-344 9174
38 Anders Brunnegård 073-815 9673
39 Birgitta Wikström 070-222 7142
40 Anna Maria Niemann Björk 070-231 4297
41 Karin Åström 070-577 7883
42 Eleonora Miola 070-346 25 55
43 Eva Morén 070-663 20 16
44 Raida Kreit 073-598 32 61
45 Tomas Marklund 072-200 28 83
46 Anna-Stina Philipsson 076-831 67 70
47 Siv-Marie Nordlund (Holmberg) 076-783 34 73
48 Karin Edeljung 076-824 67 20
49 Karin Gabrielsson 070-284 85 18
50 Kristina Alfonsdotter 070-231886

