Referat af generalforsamling den 20. oktober 2012
Bestyrelsen forslog Kristian Bang Hansen som dirigent og generalforsamlingen har godkendt
forslaget.
Bestyrelsens har fremlagt beretning for det forløbne år.
Bestyrelsesformand Ashil Farokh har fremlagt følgende beretning:
Foreningens visioner for det forløbende år:
Flere gadebørn i Afghanistan får skolegang og en bedre fremtid
Foreningens principper i det forløbende år:
 Ingen politisk, religiøst eller etnisk baseret formål.
 Vi yder hjælp til selvhjælp.
 Vi har stor fokus på frivilligt arbejde.
 Video dokumentation (Besøg vores kanal på website, Youtube eller Facebook)
Foreningens målsætninger for det forløbende år:
 At hjælpe 20 gadebørn i skole i slutning af 2012 (I dag 17 gadebørn)
 Der er skabt workflow i arbejdsgangen og organisationen er selvkørende (målsætningen er
opnået)
 I slutningen af 2012 er der skabt 8 aktive lokalgrupper (I dag har foreningen 7 lokalgrupper)
 150 medlemmer i slutning af 2012 (I dag har foreningen 107 medlemmer, heraf 10 sponsorer)
Foreningen har i 2011 modtaget midler fra DRC 37.500 kr. og har realiseret følgende målsætninger:
 Etablering af hjemmeside
 Udarbejdelse og trykning af markedsføringsmaterialer som flyers, brochure, Roll-up baners, tshirts og visitkort mv.
 Indkøb af indsamlingsbøtter
 Etablering af 6 lokalgrupper i Danmark
Nødvendige udgifter:
 1.000 kr. om måneden til socialarbejderen i Kabul for at arbejde med 20 børn. Beløbet
inkluderer løn, skat, transport, telefon, administration mm.
 Gebyr til banken og PBS-systemet for at opkræve medlemskontingent
 Reklamemateriale
Trods alt holder foreningens sig til sin aftale. Medlemskontingent og sponsorater sendes direkte til
børnene, og administrationsomkostninger indtjenes via engangsdonationer og indsamlingsbøtter:
13.212 kr. diverse udgifter < 29.846 kr. fra indsamlingsbøtter og engangsdonationer.
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Økonomisk buffer:
30.000 kr. som buffer for at sikre kontinuerlig hjælp til børn. Når vi har 20 børn i Kabul, starter vi
med at tage 20 børn i Jalalabad
Andre opgaver ved siden af kerne opgaven er forsendelsen af folks almisser til fattige i Afghanistan.
5.943 kr. blev sendt og uddelt til de fattige i Kabul og er dokumenteret på video.
Foreningens næstformand Eimal Ahmady:
Organisatorisk udvikling i foreningen:
 Siden stiftelsen er der etableret 7 lokalgrupper fordelt over hele landet, flere på vej.
 Lokalgrupperne har stor betydning for FSTS
 Lokalgruppernes organisation er forskelligartede, men deres fællesprincip er selvstændighed
 Lokalgrupper afholder mange aktiviteter
 Lokalgrupper samarbejder med andre organisationer
 Lokalgrupper har et tæt samarbejde med hovedbestyrelsen
Foreningens kasserer Muneer Nasiri fremlagde årsregnskabet for perioden 3. oktober 2011 til
30. september 2012 til godkendelse:
Indtægter (kr.)
Medlemsindbetaling
Sponsorer for børn
Indsamlingsbøtter
Engangsdonationer
Midler fra Danish Refugee Council til projekt
Donationer til Zakat
Indtægter i alt
Udgifter (kr.)
Udgifter til projekt med DRC
Startpakker til børn
Udbetalt til børn
Socialarbejder, transport- og administrationsomkostninger i Kabul
Udbetalt til fattige i forbindelse med Zakat
Gebyrer til PBS, Fi-kort mv.
Administrationsomkostninger
Reklamemateriale
Udgifter i alt
Årets resultat
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Medlemskontingenter og sponsor-indtægter for det efterfølgende år forslås af bestyrelsen:
 Medlemskontingent minimum 20 kr. om måneden.
 Sponsorat for et barn 400 kr. om måneden.
 Startpakke til skolesager 600 kr.
Generalforsamlingen godkender årsregnskabet. Generalforsamlingen godkender medlemskontingenter
og sponsor-indtægter, og regnskabet underskrives af Kristian Bang Hansen på vegne af
generalforsamlingen.
Valg til bestyrelsen:
Jf. §8 stk. 2 i foreningens vedtægter er formanden på valg. Ashil Farokh er på valg og genopstiller.
Generalforsamlingen ønsker fortsat Ashil Farokh som foreningsformand.
Jf. §8 stk. 2 i foreningens vedtægter skal der vælges 1-3 bestyrelsesmedlemmer
Hanif Sadat er på valg og genopstiller.
Baktash Fayaz og Emal Aslam stiller op.
Generalforsamling godkender deres kandidatur og de besidder 3 ledige pladser i bestyrelsen.
Valg af revisor:
Kristian Bang Hansen vælges som revisor.
Bestyrelsen foreslår ændring af uhensigtsmæssigheder i vedtægterne:
§7, stk. 2. Den ordinære generalforsamling afholdes årligt i første halvår.
Forslag til ændring: Den ordinære generalforsamling afholdes årligt i 4. kvartal.
§8, stk. 2. I år med lige årstal vælges formand, 1 – 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor.
Forslag til ændring: I år med lige årstal vælges formand, 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 revisor.
§8, stk. 3. I år med ulige årstal vælges kasserer, 2 – 4 bestyrelsesmedlemmer.
Forslag til ændring: I år med ulige årstal vælges kasserer og 4 bestyrelsesmedlemmer.
§8, stk. 4. Genvalg kan finde sted.
Forslag fra generalforsamlingen til ændring: Bestyrelsesmedlemmer vælges for en 2årig periode.
Genvalg kan finde sted.
§11, stk. 2. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.
Forslag til ændring: Foreningens regnskabsår er 1. oktober – 30. september.
Generalforsamlingen godkender ændringerne i foreningens vedtægter.
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