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ningen av medel till lokalkommit-
téerna, vilka också ges möjligheten 
att inkomma med begäran om extra 
anslag för specifika aktiviteter. Varje 
lokalkommitté tilldelas ett grundan-
slag på 4 000 kronor och sedvanlig 
redovisning av förbrukade medel ska 
lämnas till SAKs kansli. Förändring-
arna träder i kraft den 1 januari 2009.

dr shams föredrog arbetet 
med hälsostrategin och årsmötet 
diskuterade också strategin för 
landsbygdsutveckling samt strategi 
för långtidsfinansiering. Läs mer om 
detta i årsmötesprotokollet som finns 
publicerat på medlemssidorna på 
SAKs hemsida. 

ur styrelsen avgick och avtacka-
des Ulf Lundberg, Stefan Holmström 
och Kicki Lindholm efter fullgjord 
mandatperiod. Sitter kvar gör Gunnar 
Andersson, Mohammad Fazlhashemi, 
Börje Almqvist, Eva Olsson, Nader 
Barekzai och Walburga Habsburg 
Douglas. Valberedningens förslag 
för nyval och omval togs enhälligt 
av årsmötet och i styrelsen sitter nu 
förutom ovan nämnda personer; Lotta 
Hedström, Carl Schönmeyer, Cecilia 
Wigström, Natasha Brieger, Michael 
Coyet och Gertrud Pålsson. Lena 
Hjelm-Wallén omvaldes på två år som 
styrelseordförande och tackade leda-
möterna för det fortsatta förtroendet. 

till avgående generalsekreteraren 
Bengt Kristiansson framförde Lena 
Hjelm-Wallén ett stort tack för sex 
år av gott ledarskap kombinerat med 
en gedigen kunskap om Afghanistan 
som tillsammans med information om 
verksamheten förmedlats till styrel-
sen vid varje möte. Bengts insatser 
har starkt bidragit till den respekt 
som nu finns för SAK bland myndig-
heter, givare och media. 

mötesordförande Jan-Inge 
Bengtsson avslutade dagens möte 
och kvällens aktiviteter väntade med 
god mat signerad Farah Saighani och 
underhållning i vanlig ordning. 

”Jag vill vara med och 
förbättra situationen”

Zenit, Kulturhuset i Stockholm.

Läs hela årsmötesprotokollet på 
medlemssidorna på SAKs hemsida 
www.sak.se

SAK deltog under söndagen den 
27 april på mässan ”Vad kan jag 
göra?” som hölls på Kulturhuset i 
Stockholm. Rohina Abdul Khalil är 
en av SAKs engagerade medlem-
mar. Hon är 19 år och läser första 
året på samhällsprogrammet i 
Nacka. 
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– Jag gick med i SAK eftersom jag vill 
vara med och förbättra situationen 
för afghanska kvinnor. Vi som är unga 
måste vara med och bygga upp Af-
ghanistan igen. Det är inte omöjligt, 
säger Rohina.
 Hon känner att hon har fått en 
möjlighet att påverka genom sitt 
engagemang i SAK.
 – Jag jätteglad för att jag har enga-
gerat mig för jag har lärt mig mas-
sor som jag inte visste innan. Jag vill 
gärna jobba med bistånd i framtiden. 
 Att vara med på mässan som an-
ordnades av Zenit, Sidas ungdomspro-

gram, Föreningen för utvecklingsfrågor 
och Landsrådet för Sveriges ungdoms-
organisationer, är ett av många sätt 
för SAK att informera unga om hur 
de kan delta i utvecklingsarbete och 
engagera sig i föreningen. 
 – Det är roligt och viktigt att vara 
med, för det är inte så många som 
vet vad vi gör och varför, fortsätter 
Rohina. 
 Lejla Hastor som är kultur- och 
debattansvarig på Zenit håller med 
om att mässan är viktig. Under helgen 
har omkring 350 ungdomar deltagit 
i olika workshops, pratat med orga-
nisationer och tittat på dansföreställ-
ningar och film.
 – Vi vill ge så mycket information 
som möjligt om vad unga kan göra för 
världen, säger Lejla. Samtidigt är en 
mässa som den här ett väldigt bra till-
fälle för organisationer att nätverka 
och att knyta kontakter. 

Sofie Hedman är aktiv i SAKs lokalkommitté i 

Stockholm.
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