PROTOKOLL konstituerande möte i Svenska Afghanistankommitténs styrelse
Tid: Lördagen den 30 maj 2020, kl 14.45.
Plats: Teams
Närvarande:

Lena Eriksson Åshuvud
Joar Forssell
Anders Fänge
Anna-Karin Johansson
Kajsa Johansson
Marie Lackenbauer
Shirin Persson
Azadeh Rojhan Gustafsson
Anders Rosén
Abdurrahman Toryalay
Hamid Zafar

Frånvarande:

Ingen

Dessutom närvarande:

Andreas Stefansson
Klas Bjurström

(Suppleant)
(Vice Ordf)
(Ordförande)

(Suppleant)

(Generalsekreterare)
(Strategisk handläggare)

1. Mötets öppnande. Beslutsförhet
Mötet öppnades av ordförande Kajsa Johansson. Konstaterades att styrelsen var beslutför. Styrelsen gjorde
en kort presentationsrunda med lite mer utförliga presentationer av styrelsens nya ledamöter Marie
Lackenbauer och Lena Eriksson Åshuvud.

2. Val av justerare
Beslöts

att utse Anders Fänge att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll.

3. Fastställande av dagordning
Beslöts

att fastställa den utdelade dagordningen.

4. Val av arbetsutskott (AU)
Beslöts

att bordlägga till styrelsemötet 13 juni.

5. Firmatecknare
Den tidigare styrelseledamoten Bengt Ekman kommer att vikariera för GS Andreas Stefansson under
den senares föräldraledighet augusti 2020 – januari 2021.
För att inte stå utan firmatecknare under sensommaren före höstens första styrelsemöte fattade
styrelsen två separata beslut om firmatecknare:
1) Det första inkluderade Andreas Stefansson från och med dagens datum till och med 2020-08-14.
2) Det andra inkluderade Bengt Ekman att ersätta Andreas Stefansson från och med 2020-08-15.
Besluten förklarades omedelbart justerade.
Separata beslut om firmatecknare bifogas protokollet.

Assently: bcf16e0b94502c8245935e3c2ab34b867d6655bd983ef12839345b04d61a566f400940dd0726ef6dcaa0f8198df469676a55d74c6769e0a173ea51ba25b3d1a4

6. Datum styrelsemöten, AU och Årsmöte 2020-2021
Kommande års styrelsemöten beslutades vid mötet i april. Delade och beslutade datum bifogas
protokollet. Första ordinarie styrelsemöte hålls lördagen 13 juni per Teams. Kallelse kommer i veckan och
handlingar fredagen 5 juni.
Beslöts

att bekräfta datum för kommande årets möten enligt tidigare beslut.

7. Intresseanmälan styrelseresa till Afghanistan
Styrelsen har haft som princip att ge företräde till ledamöter som ännu inte har besökt Afghanistan eller
SAKs verksamheter, samt ordföranden. Budget finns för tre styrelsemedlemmar, med prioritet till
ordföranden samt de som ännu inte besökt Afghanistan eller SAKs verksamhet där. PGA Covid 19
ställdes vårens resa in då Kajsa Johansson, Anna-Karin Johansson och Anders Rosén var inplanerade för
besök. Förslaget är att styrelseresan planeras för oktober 2020, och att i första hand de som redan var
inplanerade för resan erbjuds möjlighet.
Beslöts

att Kajsa Johansson, Anna-Karin Johansson och Anders Rosén besöker Afghanistan hösten
2020.

9. Övriga frågor
Klas Bjurström kommer att bjuda in till introduktion till styrelsen och dela centrala dokument med
respektive medlem i efterhand.
10. Mötet avslutades

Vid protokollet:

Klas Bjurström
Justeras:

Kajsa Johansson

Anders Fänge

Bilagor:
-

Datum för styrelse och AU 2020-21
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