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SAKs årsmöte 2009
Många åsikter och blandade åldrar 
präglade Svenska Afghanistankom-
mitténs årsmöte i Sundsvall i mitten 
av maj i år. Förutom sedvanliga för-
handlingar och genomgång av det 
gångna verksamhetsåret, avtacka-
des styrelseordförande Lena Hjelm-
Wallén med flera fina tal. Lena ef-
terträds av Ann Wilkens, tidigare 
bland annat Sveriges ambassadör 
i Pakistan.

Text & bild: Katinka Wall 

Katinka är sedan april 2009 
pressekreterare på SAKs kontor  
i Stockholm. 

Stämningen var god och diskussio
nerna och synpunkterna var många 
när SAK höll sitt årsmöte på Mittuni
versitet i Sundsvall den 16 maj. Många 
talade om det bästa årsmötet någon
sin bland annat då antalet medlem
mar och deltagare var rekordhögt men 
också på grund av den stora ålders
spridningen.
     Vid årets möte gjorde Lena Hjelm
Wallén sitt sista framträdande som 
SAKs styrelseordförande. Hon lyfte 
bland annat fram de nya och unga 
deltagarna, vilket enligt Lena vittnade 
om en organisation i god form. Lena 
underströk flera framsteg i Afghanis
tan, fler barn går idag i skolan, hälso
vården har stärkts och infrastrukturen 
byggs ut. Men situationen i Afghanis
tan är alltjämt svår och till det nega

tiva hör säkerhetssituationen. 
     – Över en tredjedel av de civila 
dödsoffren har dödats av utländska 
trupper. Antalet civila offer bygger på 
den redan befintliga misstron. ”Vad är 
agendan? Och vad vill de i Afghani
stan?” undrar civilbefolkningen. Det
ta, menade Lena är mycket farligt för 
utvecklingen i landet. 
     – Det är viktigt att ha en djup bi
ståndskunskap i styrelsen och utan 
Kabulkontoret skulle arbetet aldrig 
fungera, sa Lena avslutningsvis och 
framhöll den medalj som Anders 
Fänge förra året tog emot från presi
dent Karzai som ett kvitto på SAKs 
viktiga arbete i landet.   

Från folk till folk
Anders Fänge tog vid talarstafetten 
och underströk att medaljen var hela 
organisationens medalj. Anders berät
tade också om den tacksamhet och 
medvetenhet som råder i Afghanistan 
och om vikten av det arbete som be
drivs i Sverige och att det möjliggör 
arbetet i Afghanistan. Anders förtyd
ligade även att det inte är skillnaderna 
mellan folk som är det stora. 
     – Det är likheterna som förenar oss, 
menade Anders, och viljan att vara fri 
från hot och att få kunna leva ett bra 
liv. 
     Efter denna inledning öppnades 
årets möte. 70 ombud var på plats. 
     Utöver sedvanliga årsmötespunk
ter på dagordningen så gick generalse
kreterare Torbjörn Pettersson igenom 

verksamhetsberättelsen tillsammans 
med mötesdeltagarna. Torbjörn talade 
om ett gott resultat men att organisa
tionen ska bli bättre på att berätta hur 
vi gör skillnad. 
     – Det vi gör spelar roll för vanliga 
människor, menade Torbjörn. 

Motioner
Asylfrågan för utvisningshotade af-
ghaner. Den första motionen handlade 
om avvisningarna av afghaner som haft 
tillfälliga uppehållstillstånd i Sverige. 
Motionen föreslog att SAK, förutom 
att tillhandahålla landanalys och an
ordna en nationell hearing, även skul
le söka samarbete med organisationer 
som arbetar med människorättsfrågor 
och ordna manifestationer samt ar
beta med opinionspåverkan i syfte att 
påverka regeringsbeslut i frågan.
 Årsmötet beslöt att ställa sig bak
om styrelsens svar att ordna en riks
omfattande kampanj och en nationell 
hearing för att bilda opinion mot av
visning av afghaner.

Mejladresser. Motionen yrkade på att 
medlemmarnas mejladresser skulle 
samlas in för att underlätta lokalför
eningarnas kommunikation med med
lemmarna. Flera personer yttrade sig 
kring detta och framhöll såväl eko
nomiska som miljövänliga aspekter. 
Årsmötet biföll styrelsens svar som i 
princip gick på motionärens linje, men 
att det måste genomföras med hänsyn 
till befintliga system. 

Unga röster och starkt engagemang!

Arwid
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På SAKs årsmöte kompletterades 
verksamhetsberättelsen avseende 
insamlingkostnader. Några ombud 

hade frågor kring siffrorna. För att klargöra 
kompletterade styrelsen uppgifterna. 

I årsredovisningens specifikation av in
täkter och kostnader framgår att de totala 
insamlingskostnaderna var 5 642 000 kr. 
Enligt Stiftelsens för insamlingskontroll, 
SFI, föreskrifter är beloppet korrekt, men 
i kostnaderna som bokföringsmässigt 
belastar 2008 ingår också två poster 
som bör ses som kostnader för 2009 och 
följande år. 

SAK genomför 20072009 ett invester
ingsprojekt om 6 miljoner kr med syfte 
att öka egeninsamlingen genom intensi
fierad rekrytering av regelbundna givare 
(faddrar). Därför bör 2 miljoner kr av den 
bokförda insamlingskostnaden för 2008 
ses som en investering i en framtida ökn
ing av egeninsamlingen. 

I syfte att öka antalet givare gjordes i 
december 2008 dessutom ett stort utskick 
med gåvobrev till personer i SAKs insam
lingsmålgrupp. Eftersom gåvobrevet gick 
ut i december ger det i huvudsak intäkter 
2009 och framåt, även om kostnaden för 
adresserna och utskicket ingår i insam
lingskostnaderna för 2008. 

Insamlingskostnadernas andel av verk
samheten kan definieras på olika sätt. 
Enligt SFI:s föreskrifter för 90konton ska 
insamlings och administrationskostnad
erna inte utgöra mer än 25% av de totala 
intäkterna. För SAK utgjorde bokförda 
insamlings och administrationskost
nadernas andel av totala intäkter 7,5%. 
Enligt den justerade beräkningen av 
insamlingskostnader utgjorde insamling
skostnaderna 27 procent av insamlade 
medel.   •

Om gäster från Afghanistan. Motio
nären Nasratullah Safi vill möjliggöra 
för afghanska gäster att få mer tid i 
landet i samband med sina Sverige
besök. Flera andra talare underströk 
också vikten av motionen. Nader 
Barekzai från styrelsen svarade att 
frågan inte ligger på styrelsenivå, men 
såväl kansli som lokalkommittéer 
uppmanades att utnyttja besöken och 
att skapa mötesplatser mellan våra 
afghanska medarbetare och medlem
marna. Mötet beslutade att bifalla 
styrelsens svar.

Öka solidariteten för afghanska folket. 
Denna motion innebar ett konkret för
slag om hur SAK skulle kunna arbeta 
med markandsföring på ett positivt 
sätt. Förslaget var att ta fram en offici
ell utmärkelse för att uppmärksamma 
goda insatser för ökad solidaritet med 
det afghanska folket. Styrelsen höll 
med och årsmötet beslutade att införa 
ett solidaritetspris, ”Årets afghanistan
vän”, nästa år.

De två motionerna Angående Sveri-
gearbetets funktion och organisation, 
och Det är dags att införa en medlem 
– en röst vid våra centrala årsmöten, 
behandlades tillsammans. 
 Anna Westin från Sundsvall redo
gjorde för hur dagens föreningsstruk
tur missgynnar små lokalkommittéer 
oberoende av deras aktivitetsgrad. För 
dem som arbetar utanför lokalkom
mittéerna finns ingen representation, 
vilket ses som ett problem för den in
terna demokratin.
 I styrelsens svar, som presentera
des av Börje Almqvist, betonades lo
kalkommittéernas roll som stommen 
i föreningen. Många talare yttrade sig 
och diskussionen blev bra, lång och 

tydliggjorde att SAK har genomgått 
förändringar de senaste åren som gör 
att många medlemmar upplever att 
en vitalisering av organisationsstruk
turen är nödvändig. Efter många tu
rer beslöt årsmötet att bifalla motion 
3, men att avslå motion 4 i enlighet 
med styrelsens förslag till svar (se 
årsmötesprotokollet på SAKs hem
sida).

Ny ordförande
Eftermiddagen avrundades med att 
årsmötet valde Ann Wilkens som ord
förande (du träffar Ann i nästa num
mer av Afghanistannytt) samt Gun
nar Andersson som vice ordförande. 
Calle Schönmeyr utnämnandes till 
hedersledamot. Vidare beslutades det 
i sittande möte att JanInge Bengtsson 
sitter kvar som valberedningens ordfö
rande. 
 På kvällen blev det musik, middag 
och avtackning av Lars Grebius och 
Maria Aschenbrenner som båda har 
arbetat för SAK i många år och går nu 
i pension.  
 I samband med att årets möte av

rundades och kvällens middag och 
festighet skulle ta vid så konstaterades 
att av dem som hade yttrat sig på mö
tet var 70 procent män och 30 procent 
kvinnor, det tål att funderas över med 
tanke på att balansen under det förra 
årsmötet var nästan jämn.   •

Årsmötet hölls på Mittuniversitetet i Sundsvall.

Lena Hjelm-Wallén 
avtackades efter fem 
år på ordförande
posten.Hennes 
efter trädare blir Ann 
Wilkens.

Fanny Verwoerdt 
Föreläste om SAKs 
landsbygdsutveck
lingsprogram på 
seminariet dagen 
efter årsmötet.

Du läser hela årsmötesprotokollet på 
SAKs hemsida, www.sak.se


