Justerat protokoll på svenska och engelska skickas till styrelse, valberedning, revisorer, föreningsutskott,
ordf för lokalkommittéerna, Directors KMO samt SAKs kansli. I händelse av skillnader mellan protokoll på
svenska och engelska ska protokollet på svenska betraktas som gällande.

PROTOKOLL EXTRA STYRELSEMÖTE Svenska Afghanistankommitténs styrelse
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Plats: Teams
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Shirin Persson
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Dessutom närvarande:

Andreas Stefansson
Klas Bjurström
Gunnar Thullberg
Inger Blennow
Mari Engqvist
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Asem Toukhi
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(Generalsekreterare)
(Senior Strategic Advisor)
(Revisor, PwC)
(Valberedningen)
(Valberedningen)
(Valberedningen)
(Föreningsrevisor)
(Valberedningen)
(Föreningsrevisor)

1. Mötets öppnande. Beslutsförhet
Mötet öppnades av ordförande Bengt Ekman som hälsade alla välkomna till detta extrainsatta
styrelsemöte med anledning av talibanernas maktövertagande i Afghanistan. Konstaterades att
styrelsen var beslutsför.

2. Fastställande av dagordning
På grund av den snabba utvecklingen hade ingen dagordning skickats ut i förväg. Avsikten med mötet
var främst att uppdatera styrelsen om situationen och ge möjlighet till diskussion och återkoppling till
Generalsekreteraren. Mötet var inte ett beslutsmöte.
Beslöts

enligt ovan.

3. Generalsekreterarens uppdatering
Uppdateringen täckte
-

Konflikt och lokal politisk kontext

-

Säkerhet / personal
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-

SAKs verksamhet och vår verksamhet

-

Den politiska diskussionen i Sverige och omvärlden avseende utvecklingen.

-

Konsekevensanalys civilbefolkning i stort, SAKs målgrupper och verksamhet.

Generalsekreteraren redogjorde för hur den politiska och säkerhetsmässiga utvecklingen påverkat
förutsättningarna för SAKs kommande SP 2022-25. Idag finns inte förutsättningarna att färdigställa
SPn för styrelsens godkännande till FS i september, och den snabba och drastiska utvecklingen gör att
stora delar av planeringen behöver revideras.
GS ser över förutsättningarna för en ettårig förlängning av gällande avtal med SAKs donors avseende
insatser som kan upprätthållas. Styrelsen instämde i analysen och i GS förslag till hantering.
Styrelsen uttalade sitt tydliga förtroende för Generalsekreteraren i denna situation, samt stöd i att gå
vidare med en analys av konsekvenserna för befolkningen, liksom påverkansarbete gentemot
beslutsfattare och allmänhet.

4. Nästa styrelsemöte 11 september
Mötet 11 september planeras som tidigare beslutas att hållas fysiskt på SMO, Malmgårdsvägen 63 i
Stockholm, inklusive middag efter mötet.
Tentativ agenda:
- SG-report Q2
-

6 Month BFU

-

Internal Audit report

-

SP 2022-2025

-

Presentation: Gender & Non-discr. Audit

5. Övriga frågor
Inga.

6. Mötet avslutades

Vid protokollet:

Klas Bjurström
Justeras:

Bengt Ekman

Bilagor:
-

Inga
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