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SAKs årsmöte 2011
Ett försommargrönskande Malmö tog
emot 76 ombud när det var dags för
årsmöte i slutet av maj. Tillsammans
med styrelseledamöter, kanslipersonal och intresserade medlemmar
fylldes den anrika aulan på Malmö
latinskola av drygt hundra personer.
Lokalkommittén i Malmö stod värd för
mötet och tillsammans med Malmös
afghanska kulturförening såg de till
att det blev en välarrangerad och trevlig årsmöteshelg.
Text & bild: Frida Engman
Frida är föreningsanshandläggare på SAK.

Generalsekreterare Peter Brune gav en
presentation av det gånga året och den
nytillträdde platschefen Andreas Stefansson presenterade sig och gav en inblick i
verksamheten och den rådande situationen i Afghanistan. Verksamheten 2010
avhandlades utifrån styrelsens verksamhetsberättelse och efter ett antal frågor
kunde den läggas till handlingarna.
Årsmötet behandlade fem motioner.
Bland annat gav årsmötet styrelsen i
uppdrag att utreda möjligheten att hålla
årsmöte vartannat år. Läs om de övriga
motionerna i det fullständiga protokollet
på SAKs hemsida.
SAKs styrelse presenterade ett förslag
till årsmötet om styrelsens storlek, som
man menade är för stor. Det beslöts
att förbundsstyrelsen ska bestå av nio
ordinarie ledamöter och två suppleanter
samt att minskningen av styrelsens storlek
ska ske successivt. Ytterligare ett förslag
från styrelsen handlade om ett förslag till
årsmötesuttalande. Efter några justeringar
beslutade årsmötet att anta uttalandet. Du
kan läsa det i sin helhet på sidan 8.
Två strategier som under våren
varit på remiss diskuterades och antogs – Sverigestrategin och strategin för
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Under årsmöteförhandlingarna. Två av de 76 ombuden.

landsbygdsutveckling. I anslutning till att
Sverigestrategin antogs visades
SAKs nya marknadsföringsmaterial upp (se föregående
sida). En representant från
varje lokalkommitté fick ta
med sig en varsin roll-up, nya
informationsbroschyrer samt
Lotta
nya insamlingsbössor. DessHedström
utom var det premiärvisning
valdes till
av SAKs nya hemsida sak.se! SAKs ord
Bägge strategierna och mycket förande.
annat går att finna där.
Lotta Hedström valdes av årsmötet till
ny ordförande och Börje Almqvist valdes
till vice ordförande. Övriga ledamöter i
styrelsen är: Maria Leissner, Anders Fänge,
Björn-Åke Törnblom, Torvald Åkesson,
Ilse Cort Wahlroos samt sedan tidigare
Anna Fayeq, Lena Asplund, Natasha
Brieger, Peder Jonsson, Hans Linde och
Djallalzada Wais. Därtill har styrelsen

tre suppleanter genom Siwita M Nasser,
Azada Najafi och Kasim Husseini. Ann
Wilkens avtackades för sina två år som
ordförande med stående ovationer. Avgående styrelseledamöter tackades också för
deras förtjänstfulla insats.

Mat, musik och fem benproteser
När årsmötesdagen övergick i kväll
återsamlades vi på skolan för att äta en
fantastisk afghansk buffé som Malmös
afghanska kulturförening bjöd på. Under
middagen avtackades Anders Fänge med
varma ord från Zemarai Saqeb från Kabulkontoret och Lotta Hedström, då han
slutat som platschef i Afghanistan efter
många års trogen tjänst.
Under festen delades också solidaritetspriset Årets Afghanistanvän ut. Läs
mer om detta på nästa sida. Under kvällen
skedde en insamling till förmån för SAKs
arbete för människor med funktionsned-
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sättningar. Resultatet blev 4 113 kronor
vilket motsvarar underbensproteser för
fem barn!

SAK
på facebook!

I behov av särskilt stöd

Johanna Fogelström

www.facebook.com/svenskaAfghanistankommitten

Frida Engman

Dagen efter årsmötet handlade om SAKs
arbete för människor med funktionsnedsättning. I Afghanistan har en av fem familjer en familjemedlem med grav funktionsnedsättning. SAK arbetar dagligen och
oförtröttligt med att begränsa hindren och
erbjuda möjligheter för människor. Förra
året fick exempelvis 5 360 personer en
protes, en specialanpassad sko eller annat
ortopediskt hjälpmedel genom Svenska Afghanistankommittén. Två gäster från SAKs
kontor i Kabul gästade Sverige för att dela
med sig av sin kunskap och sina erfarenheter på området. Amin Qanet arbetar som
vice chef för SAKs program för människor
med funktionsnedsättning. Zemarai Saqeb
arbetar idag som chef för SAKs policy- och
kvalitetsutvecklingsenhet, men har tidigare
arbetat under många år med SAKs program för människor med funktionsnedsättningar. De berättade om rättighetsbaserat
arbete och verksamheten med rehabilitering av afghaner med funktionsnedsättning,
svarade på frågor och visade film.
Stort tack till alla som kom på mötet
och bidrog till att göra årsmöteshelgen så
lyckad. Särskilt tack till Malmös lokalkommitté och Malmös afghanska kulturförening för ett fantastiskt arbete. Nästa
år går årsmötet av stapeln den 26 maj i
Stockholm. Boka in det i era kalendrar
redan nu! •

spris

Harald Holst tilldelas årets solidaritetspris. Delade ut
priset gjorde Kasim Husseini och Siwita M Nasser från
SAKs styrelse.
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Solidaritetspriset till Harald Holst

F

Årsmötesseminariet gästades av Amin
Qanet, vice chef för SAKs program för män
niskor med funktionsnedsättning och Zemarai
Saqeb chef för SAKs policy- och kvalitetsut
vecklingsenhet, men har tidigare arbetat under
många år med SAKs program för människor
med funktionsnedsättning. De berättade om
rättighetsbaserat arbete och verksamheten
med rehabilitering av människor med funktions
nedsättning.

ritet
Solida

ör andra året har SAK delat ut
solidaritetspriset Årets Afghanistanvän. Under våren har man
haft chans att nominera kandidater till priset och en priskommitté har
sedan sammanställt nomineringarna och
utsett pristagaren. 2011 års Afghanistanvän är Harald Holst. Nomineringen från
priskommittén lyder:
Harald Holst är sedan mer än 30 år en
av SAKs mest trogna aktivister. Som aktiv i
Göteborg och som anställd inom organisationen har han bidragit med ovärderlig
erfarenhet och engagemang. Harald har
under sin tid som anställd gjort så mycket
mer än det som har legat i tjänsten som
föreningshandläggare för att verka för att

stärka solidariteten med det afghanska
folket. Han har dagligen arbetat för att
motverka fördomar och stärka toleransen
och förståelsen för afghanerna och deras
land och för att stärka fred, mänskliga
rättigheter, och utveckling i Afghanistan.
Harald har skött sitt arbete som föreningsansvarig på ett fantastiskt sätt, arbetat
långt över vad plikten kräver och på så
sätt lyft föreningen och inte minst hjälpt
till att få kontakt med unga afghaner. Hans
stora engagemang, förmåga att få ung och
gammal att ställa upp för Afghanistan och
hans fantastiska energi och glädje är unikt.
Harald fortsätter även efter sin pensionering. Det visar att han verkligen är en äkta
Afghanistanvän! •
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Aziza Safi

kontakta

Yonas Safi är 9 år och här berättar han för sin klass om Afghanistan. När han var 7 år besökte
han Afghanistan för första gången. På Yonas skola har man pratat om världen och då berättade
Yonas om sitt hemland och visade bilder för elever från förskoleklass till årskurs 4. Mamma
Aziza hjälpte till och delade ut Afghanistan-nytt till alla lärare efteråt.

Ny lokalkommitté | Jönköping

Hur började ditt engagemang för Afghanistan och Svenska Afghanistankommittén?

Jag hade bestämt mig för att engagera
mig i en internationell biståndsorganisation och 2009 blev jag medlem i SAK.
Afghanistan är ett fascinerande land
med en spännande och annorlunda
kultur samt ett dramatiskt landskap.
SAKs engagemang även för människor
med funktionsnedsättning i detta land
som är ett av världens fattigaste tilltalade
mig också. Efter ett halvår som medlem
kände jag att enbart medlemskap var
ett för litet engagemang. Jag kontaktade därför SAKs kansli och erbjöd mig
att bli kontaktperson för Jönköping.
Nästa steg togs våren 2010 då jag bjöd in
medlemmar i regionen till en kväll om
Afghanistan. Diana Janse föreläste och
vi bildade ett nätverk med ett dussintal
medlemmar.

Love Renström

Hej på dig ordförande Renström!

Claes Renström, Jönköping.

mat på min altan och diskutera boken
”Tålamodets sten” samt planera höstens
aktiviteter. Närmast på tur står KulturDagNatt 24 september då bland annat
Börje Almqvist (vice ordförande i SAK)
medverkar. Detta är ett bra tillfälle att
skramla med insamlingsbössorna.

Vad har ni gjort för aktiviteter i Jönköping?

Vi har deltagit i olika kulturaktiviteter såsom KulturDagNatt, Jönköping Open och
Internationella Kvinnoveckan. Parallellt
med de olika aktiviteterna har vi svetsat
samman nätverket och den 23 februari
2011 bildade vi en styrelse för en lokalkommitté i Jönköping.
Hur ser lokalkommittés planer ut framöver?

Styrelsen ska träffas i augusti, äta lite god
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Varför är det viktigt att bry sig om
Afghanistan?

Afghanistan är ett krigshärjat land och
folket där behöver all uppmärksamhet
och stöd för att fortsätta ta steg mot
en ökad demokratisering, uppnå en
högre livsmedelstrygghet samt förbättra
situationen för de mest utsatta grupperna; kvinnor, barn och människor med
funktionsnedsättning. •

SAKs kontor i Stockholm
Karolina Andersson, ekonomihandl, 08-545 818 46
Maria Aschenbrenner, vik. adm sekr, 08-545 818 42
Elin Asplund, givar- & medlemsservice, 08-545 818 59
Klas Bjurström, adm sekr, föräldraledig
Peter Brune, generalsekreterare, 08-545 818 50
Eva Engelsöy, personalansvarig, 08-545 818 44
Frida Engman, föreningshandläggare, 08-545 81849
Monica Eriksson, insamlingsansvarig, 08-545 818 41
Johanna Fogelström, Sverigechef, 08-545 818 58
Marléne Hugosson, projektled vänskolor 08-545 818 54
Tiina Hurtig, ekonomi- & löneadmin 08-545 818 47
Markus Håkansson, info, red, vik. pressekr 08-545 818 45
Håkan Josefsson, biståndshandläggare 08-545 818 52
Jane Karlsson, vänskolor Sverige, 08-545 817 36
Chris Ormalm, biståndshandläggare, 08-545 818 43
Annelie Renqvist, kansliassistent, 08-545 818 48
Karl Torring, ENNA, biståndshandl, 08-545 818 56
Katinka Wall, info, pressekreterare, föräldraledig
Epost till personalen: fornamn.efternamn@sak.se
Lokalkommittéer
GÖTEBORG Linnea Larsson, 070-757 79 70,
linnealarsson2010@hotmail.com
JÖNKÖPING Claes Renström, 070-310 23 74,
claes.renstrom@hotmail.com
LUND Jenny Anderberg, 076-555 88 80,
jenny.anderberg@hasselahelpline.se,
MALMÖ Ilse Cort Wahlroos, 073-325 44 81,
ilse.wahlroos@telia.com
SKELLEFTEÅ Anders Lövheim, 0910-502 46,
070-686 16 38, anders.lovheim@telia.com
SKÖVDE/SKARABORG Anders Boström,
0501-784 75, anders.g.bostrom@svenskakyrkan.se
STOCKHOLM Anna Fayeq, 08-777 86 53,
0739-86 86 87, stockholm@sak.se
SUNDSVALL Anna Westin, 060-61 24 72,
070-202 06 28, anna.m.westin@hotmail.com
SÖDERTÄLJE Hans L Hansson, 08-550 190 10,
070-342 69 20, hassehansson@gmail.com
UPPSALA Isabella Ekstam, 073-785 19 23,
isabella_ekstam@hotmail.com
VÄNERSBORG Nils Wahlström, 0521-674 63,
nils.wahlstrom@comhem.se
VÄXJÖ Sahar Mohamadi, 0757-10 58 71,
sahar_ros@hotmail.com
Kontaktpersoner
ARVIKA Curt Larsson, 0570-230 93
BORÅS Jan Svenningson, 033-41 12 94
ESKILSTUNA Hasse Mälberg, 016-14 95 89
FÄRILA Birgitta Sundborg, 070-662 32 12
GOTLAND Lars Grahnström, 0498-26 15 77
GÄLLIVARE Margareta Hedberg, 0970-161 16
HALMSTAD Birgitta Borulf, 035-12 98 02
HELSINGBORG Marie Weis, 0703-23 22 39
HÄRNÖSAND Bertil Pettersson, 0611-55 07 27
KARLSTAD Inga-Lill Fjällsby, 054-83 44 37
KUNGÄLV Eva Sylvan, 0303-22 00 57
KUNGSHAMN Ida Hammar, 076-771 20 50
KÖPENHAMN Shamail Haydar, shamille_71@hotmail.com
LEKSAND Regita Hedman, 0247-405 77
LIDKÖPING Anneli Johansson, 0510-219 92
LIDKÖPING Noorollah Moosawi, 013-27 46 23
LULEÅ Mats Danielsson, 0920-970 11
MARIESTAD Nasratullah Safi, 0737-24 98 56
MÖLNDAL Andreas Köbi, 0704-40 56 82
NORA Olle Viktorsson, 019-22 22 07
PITEÅ Bo Persson, 0911-164 33
STRÄNGNÄS Peter Hjukström, 0159-230 41
STRÖMSTAD Peder Adamsson, 0526-602 44
TOMELILLA Karina Lundgren, 0417-102 53
UDDEVALLA Ann-Marie Bengtsson, 0702-79 69 67
UMEÅ Mohammad Fazlhashemi, 070-542 91 64
VARBERG Björn Mellquist, 0731-82 00 33
ÖREBRO Samantha Jaoshan, 070-073 81 06
ÖSTERSUND Sumiyah Bhaduri, 076-139 00 85

www.sak.se/sak-i-sverige
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