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Kallelse till årsmöte 2016    !
Tid:   söndag, 10 april, 2016 kl 15:00 
Plats:  Riddargatan 1, Stockholm; Mottagningen för Alkohol och Hälsa ; 1 tr  
  !
Förslag till dagordning !
1. Öppnande 

2. Godkännande av dagordningen 

3. Mötets stadgeenliga utlysande  

4. Val av mötesordförande, sekreterare och protokollsjusterare 

5. Styrelsens verksamhetsberättelse 

6. Ekonomisk rapport 

7. Revisionsberättelse 

8. Ansvarsfrihet för styrelsen 

9. Val av ordförande och styrelse 

10. Val av revisorer 

11.  Val av valberedning 

12. Stadgeändring 

13. Övriga frågor 

14. Årsmötet avslutas 

!
!!
Maila eller ring gärna och meddela om Du kommer. Mail: sven.andreasson@gmail.com  
Tel 08/669 9306 (Sven Andréasson) 
  !!!

VÄLKOMNA! !
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Verksamhetsberättelse för Föreningen Friends of Vellore i Sverige 2015 !
Föreningen Friends of Vellore är en stöd- och vänskapsförening för CMC-sjukhuset i Vellore, 
Sydindien. Föreningen har sedan 1981 samlat in pengar dels till Person-to-Person systemet, ett slags 
faddersystem, dels till utvecklingsprojekt som CMC-sjukhuset bedriver på landsbygden utanför Vellore.	!
Styrelsen under 2015 har bestått av Sven Andréasson, ordförande, Annalena Hanell, sekreterare, Stefan 
Elmquist, Torill Findeisen, Eta Forshamn, Annika Holgersson, Sten Walther, Gustaf Walther, Siri 
Carpelan. Styrelsen har haft 4 protokollförda sammanträden under 2015. Revisorer har varit Olov 
Lindquist samt Jonas Wiklund. Föreningen har under året haft 54 betalande medlemmar. Därtill har ett 
större antal personer bidragit med gåvor till verksamheten i Vellore.  !
Föreningen har allt sedan start bidragit till Person-to-Person projektet, där fattiga patienter får stöd från 
svenska bidragsgivare i ett slags faddersystem. Föreningens andra projektområde har varit att stödja 
olika utvecklingsprojekt inom de samhällsmedicinska verksamheterna Community Health and 
Development (CHAD) och Rural Unit for Health and Social Affairs (RUHSA). Under det gångna året 
har föreningen bidragit till följande verksamheter: 
1. Äldrecentra. Föreningen stöder två äldrecentra inom RUHSA:s verksamhetsområde, i byarna 

Panamadangi och Kavanur. Dessa äldrecentra består av dagverksamhet för fattiga äldre som inte har 
något stöd från annat håll.   

2. Amning och nutrition. Inom RUHSA har startats ett nutritionscentrum, där amning är ett prioriterat 
område. 

3. Arbetsterapi och psykiatrisk rehabilitering. Detta är ett nytt verksamhetsområde och når många 
människor på landsbygden med fysiska och psykiska funktionshinder. Ett mål är att göra unga med 
funktionshinder ekonomiskt oberoende genom att skapa jobb för dem.  

4. Socialt utvecklingsarbete i Jawadi hills, ett isolerat och eftersatt bergsområde med en 
stambefolkning 4 mil från Vellore. Föreningen har bidragit till att starta en enkel sjukstuga som är 
bas för mobila team i bergen. Vi har också bidragit till kostnaderna för att genomföra årliga 
sommarläger för barn i bergen. Därtill har vi stött åtgärder för att behandla de omfattande 
alkoholproblemen i området. Föreningen bekostar därtill stipendier för olika sjukvårdsutbildningar, 
sjuksköterskor, medicinska tekniker, och liknande, för ungdomar från bergen. !

Under 2015 har 172 466 kr insamlats till verksamheterna i Vellore.  Styrelsen vill framföra ett stort tack 
till alla som bidragit till dessa medel.    !
Under november 2015 besöktes föreningen av Dr Anuradha Rose, från CHAD. I samband med detta 
genomfördes ett medlemsmöte och ett seminarium på Karolinska institutet där Dr Rose talade om 
hälsoutvecklingen i Jawadhi hills, och särskilt de omfattande alkoholproblemen där.  !
Under 2015 har tre styrelseledamöter, Eta Forshamn, Annalena Hanell och Sven Andréasson besökt 
Vellore och de projekt föreningen stöder.  !
Föreningens har en hemsida www.friendsofvellore.se, som uppdateras fortlöpande, med rapporter om de 
olika projekt vi är engagerade i, förutom bakgrund och historik.  !!!!!

http://www.friendsofvellore.se
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STADGAR FÖR FÖRENINGEN FRIENDS OF VELLORE 
Antagna 1981-04-05, reviderade 2015-05-09 
Förslag till revision vid årsmöte 160410: tillägg till §1: politiskt och religiöst obunden !
§1 Ändamål 
 Föreningen Friends of Vellore är en politiskt och religiöst obunden ideell förening vars syfte är att 

stödja samhälls- och hälsoutveckling i Sydindien genom the Christian Medical College and 
Hospital i Vellore, särskilt genom dess samhällsmedicinska verksamheter. I detta arbete stödjer 
föreningen såväl behovsbaserade som rättighetsbaserade projekt.  !

§2 Föreningens namn 
 Föreningens namn är Friends of Vellore !
§3 Medlemskap  
 Var och en som vill stödja föreningens syfte äger rätt till medlemskap, som sker genom 

inbetalning av medlemsavgift. Medlemsavgiften fastställs av årsmötet. !
§4 Organisation och årsmöte 
 Föreningens högsta beslutande organ är årsmötet. Detta hålls en gång per år och sammankallas av 

styrelsen. Kallelse med dagordning för årsmötet ska utgå senast 3 veckor i förväg. På årsmötet 
ska särskilt förekomma: 
a) styrelsens verksamhetsberättelse 
b) revisorernas berättelse 
c) frågan om ansvarsfrihet 
d) val av föreningsordförande 
e) val av övriga ledamöter av styrelsen och ev suppleanter för dessa 
f) val av två revisorer 
g) fastställande av medlemsavgift !
Alla medlemmar i föreningen har rätt att delta , yttra sig, väcka förslag och rösta vid föreningens 
årsmöte.  !
Styrelsen är mellan årsmötena föreningens högsta beslutande organ. Styrelsen är beslutsmässig då 
minst hälften av ledamöterna är närvarande, eller suppleanter för dessa.  !

§5 Ekonomi 
 Föreningens räkenskapsår är kalenderår. Av de insamlade medlen ska minst 90% gå till 

biståndsverksamheten. !
§6 Revision 
 Revisorerna ska senast 4 veckor före årsmötet få tillgång till styrelsens protokoll samt 

räkenskaper och tillhörande verifikationer !
§7 Stadgeändring 
 Stadgeändring kan endast beslutas med minst 2/3 majoritet vid ordinarie årsmöte !
§8 Upplösning 
 Beslut om föreningens upplösning sker på samma sätt som stadgebeslut. Eventuella tillgångar går 

vid upplösning oavkortat till CMC-sjukhuset i Vellore.  


