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Nu hAr mer äN hALVA tideN gått av mitt första 
styrelseår. Jag tycker över lag att tiden går väldigt fort nu, och 
visst är det så att tiden går riktigt fort när man har roligt?

Det var under ett möte i Malmö Afrikagrupp vid denna 
tid förra året som nominering till styrelsen kom upp. Jag 
blev tillfrågad och behövde inte mycket tid att tänka efter. 
Klart jag ville ta chansen att vara med i styrelsen!

Det var i början av 90-talet som jag hörde talas om Afri-
kagrupperna första gången, men det var först år 2001 som 
jag gick Seminarium Om Solidaritet (SOS). Under 2003–
2004 tjänstgjorde jag som ekonom för Afrikagrupperna, 

först på kansliet och sedan i Nami-
bia. Det är inte minst dessa år 
som gjorde att jag inte behövde 
fundera så länge på att vilja bli 
nominerad till styrelsen. Jag har 
sett vilket utomordentligt bra 

arbete som görs i fält och vet hur 
hårt det jobbas på kansliet. Jag är 

stolt att vara en del av organisationen.
 

VAd gör mAN då i StyreLSeN? Vi möts i stort 
sett en helg per månad, med undantag för sommaren.

Många ärenden behandlas, rapporter från projekt, info 
och kampanj, verksamhetsplanering med budget och långtids-
plan. I höst har det varit mycket diskussion om Sveriges nya 
Afrikastrategi som snart ska presenteras, där Afrikagrupp-
erna gjort vad man kunnat för att påverka innehållet. Situ-
ationen i våra samarbetsländer, inte minst det kritiska läget 
i Zimbabwe tas upp. Ibland får ett land mer plats och fokus, 
vilket är spännande och lärorikt. Vi planerar deltagande i 
European Social Forum i Malmö hösten 2008, och reagerar 
på Riksrevisionens rapport om oegentligheter inom bi stånd-
et. Kort sagt är det väldigt intensiva, 
intressanta och innehållsrika helger 
när styrelsen samlas. Det känns inspi-
rerande och viktigt att vara med och 
påverka och fatta beslut som rör 
Afrikagruppernas verksamhet. Visst 
tar det tid i anspråk, men ger å andra 
sidan energi och inspiration till ett 
fortsatt meningsfullt arbete!

ANNikA Bergh 
suppleant i styrelsen
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