Protokoll
fört vid styrelsemöte
den 16 november 2011, klockan 19.00 Skype
Närvarande: Ove Magnusson, My Wentzel, Karin Detlofsson, Johannes Svensson

1. Mötets öppnande

Mötet förklaras öppnat.

1.
2.
3.
4.

2. Fastställande av
dagordningen.

5.

6.
7.

8.

Mötets öppnande
Fastställande av dagordning
Val av justeringsperson.
Inköp av Lifstraw® family i
projektet med Lions
Resa Kenya januari 2011.
Beslut om resa och
reseersättning.
Val av långsiktig lösning för
Manga Hill
Övrigt (Sponsoravtal,
volontäravtal, ordförande
rapporterar, röda-korsets
folkhögskola, medlemskort)
Avslutning

3. Val av justeringsperson

Mötet beslutar att My Wentzel väljs som
justeringsperson.

4. Inköp av Lifstraw family

Karin har tagit kontakt med Vestergaard
Frandsen i Kenya och fått prisuppgifter för
Lifestraw family på 25 dollar utan moms
och 29 dollar med moms.
Johannes tar kontakt med Lions kontor i
Nairobi för att undersöka möjlighet att
genomföra köpet genom dem.
Beslut fattas på att de som reser till Kenya
far ersättning för flygbiljett t.o.r. Billigaste
alternativet av flygbiljett skall väljas. I
annat fall betalas mellanskillnaden av
resenären.

i projektet med Lions

5. Resa Kenya januari

2011. Beslut om resa
och reseersättning.

6. Val av långsiktig lösning

för Manga Hill

7. Övrigt

-

Sponsoravtal

WAiK (Water Aid in Kenya)
c/o Detlofsson
Kungsgatan 4a
71130 Lindesberg

De bestäms att Johannes åker på resan och
frågar ”Kalle” om han vill åka på resan.
Två alternativ är mest relevanta. 1. Borra
efter vatten. 2. Samla regnvatten i tankar.
Styrelsen bestämmer att man under den
kommande veckan ska söka människor
som kan hjälpa oss informationsmässigt
och kunskapsmässigt.
Mötet beslutar att Karin arbetar vidare med
utveckling av sponsoravtal.

Email: vattenprojekt.kenya@hotmail.se
tel: 0707-522861

-

Volontäravtal
Ordförande
presenterar
Röda-korset
folkhögskola
Medlemskort

Johannes arbetar vidare med volontäravtal.
Ove har fått svar från WaterAid där de
meddelar att de inte kommer ge oss någon
hjälp med analys av den geologiska
rapporten, vilket de lovat tidigare.
På röda-korsets folkhögskola finns det
några elever som vill hjälpa oss med
arbetet i Manga Hill. My tar vidare
kontakt.
Det bestäms att sekreteraren ska få tillgång
till enkel inloggning till bankkonto så
denne har uppgifter att kunna skicka ut
medlemskort. Medlemskort ska skickas ut i
början av varje månad.

8. Avslutning

Mötets ordförande Ove Magnusson
förklarar mötet avslutat.

Mötets Ordförande

Justeringsperson

Ove Magnusson

My Wentzel

Den

Den

WAiK (Water Aid in Kenya)
c/o Detlofsson
Kungsgatan 4a
71130 Lindesberg

Email: vattenprojekt.kenya@hotmail.se
tel: 0707-522861

