Referat af den ordinære generalforsamling den 16. november 2013
Punkt 1: Valg af dirigent
Bestyrelsen forslog Joseph Saber som dirigent og generalforsamlingen har godkendt forslaget.

Punkt 2: Bestyrelsens har fremlagt beretning for det forløbne år
Bestyrelsesformand Ashil Farokh har fremlagt følgende beretning:
Bestyrelsens visioner for det forløbende år:
• At hjælpe flere gadebørn i Afghanistan
• At engagere flere til at hjælpe gadebørn i Afghanistan
• At samarbejde med afghanske og danske organisationer, der arbejder for at forbedre
forholdene for børn i Afghanistan.
Principper for bestyrelsens arbejde
•
•
•
•

Foreningen støtter civilsamfundet i Afghanistan
Vi yder hjælp til selvhjælp.
Foreningen sætter stor fokus på frivilligt arbejde, og administrative udgifter holdes så lave
som muligt.
Foreningen benytter sig bl.a. af video og billede for at skabe gennemsigtighed og
troværdighed.

2013 har været et år med udvikling og vækst på mange forskellige område i From Street to School:
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Bestyrelsens målsætninger for det forløbende år og resultater i dag:






Mindst 40 gadebørn i skole (i dag 49 børn i programmet)
10 gadebørn fra byen Jalalabad i programmet (i dag 29 børn)
10 gadebørn fra byen Bamyan i programmet (det er stadigvæk et mål for FSTS)
I oktober 2013 er der skabt 12 aktive lokale arbejdsgrupper (der har været fokus på kvalitet
frem for kvantitet, og derfor har vi i dag 9 lokalgrupper i Danmark)
 I oktober 2013 forventes at have 300 foreningsmedlemmer, (i dag over 200 medlemmer)
 20 sponsorer og flere donorer (målsætningen har været opnået)

FSTS har udover kerneopgaven gennemført velgørenhedsprojekter i Afghanistan:






6 tons ris og olie til flygtninge i Kabul
Ramdan almisse til fattige
Eid almisse til fattige
Velgørenhedsarrangementer til fordel for gadebørn i vores program

For detaljer se årsregnskabet og vores videoer på hjemmesiden.
Børns udvikling:
Medlem af FSTS Ehsan Habibi har i oktober 2013 gennemført en inspektionsrejse til Kabul og
Jalalabad i Afghanistan. Hans konklusion er at børn trives godt og lærer rigtig meget. FSTS’s hjælp
har stor betydning for familien og børnenes fremtid. Der opleves stor forskel mellem Kabul og
Jalalabad, når det angår skolekvalitet og undervisningsniveau. Børn i Kabul klarer sig bedre end børn
i Jalalabad.

Økonomisk buffer:
I dag har vi omkring 60.000 kr. som buffer for at sikre kontinuerlig hjælp til børn.

Foreningens næstformand Eimal Ahmady har forklaret følgende om Lokalgrupper:
Lokalgrupper og frivillighed er en opgave for næstformanden. Generelt set har vores frivillige vist stor
engagement og viljen til at gøre en forskel. For at systematisere arbejdet i lokalgrupper har vi
gennemført kapacitetsopbygning i lokalgrupper. Det har været med til at skabe positiv udvikling i
foreningen.
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Punkt 3: Fremlæggelsen af årsregnskab
Foreningens kasserer Muneer Nasiri fremlagde årsregnskabet for perioden 1. oktober 2012 til 30.
september 2013 til godkendelse:

2012/13
kr.
___________

2011/12
kr.
___________

Medlemsindbetaling

100.025

30.365

Sponsorer for børn

88.700

17.050

Indsamlingsbøtter

22.274

12.438

6.705

17.408

0

37.500

42.675

0

Nawroz fest

8.012

0

Projekt Ramadan

8.805

0

Donationer til Zakat

11.861
___________

5.943
___________

Indtægter i alt

289.057
___________

120.704
___________

0

37.582

Startpakker til børn

12.200

7.800

Udbetalt til børn i Kabul

75.400

24.500

Udbetalt til børn i Jalalabad

54.800

0

Socialarbejder, transport- og administrationsomkostninger i Kabul

13.600

8.000

Socialarbejder, transport- og administrationsomkostninger i Jalalabad

10.800

0

Uddeling af 6 tons olie og ris til flygtninge, Vinter-projekt

48.400

0

8.805

0

11.920

5.943

Gebyrer til PBS, Fi-kort mv.

6.781

1.317

Administrationsomkostninger

8.605

1.076

Reklamemateriale

8.044
___________

2.819
___________

Udgifter i alt

259.355
___________

89.037
___________

Årets resultat

29.702
___________

31.667
___________

Indtægter

Engangsdonationer
Midler fra Danish Refugee Council til projekt
Vinter-projekt

Udgifter
Udgifter til projekt med DRC

Udbetalt til fattige i forbindelse med Ramadanen
Udbetalt til fattige i forbindelse med Eid Zakat
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Kommentar fra generalforsamling:
For at skabe overblik over udgifterne, ønskes der at årsregnskabet adskiller udbetalingerne til
børnene og viser andre udgifter procentvis.

Punkt 4: Medlemskontingent og sponsor-indtægter
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 regnskabet, medlemskontingenter og sponsor-indtægter, og
regnskabet underskrives af Joseph Saber på vegne af generalforsamlingen.

Punkt 5: Valg til bestyrelsen
Valg af Kasserer: Muneer Ahmad Nasiri har været på valg og blev genvalgt af generalforsamlingen.
Valg af bestyrelsesmedlemmer: Eimal Ahmady, Fereshta Fayaz, Mujeeb Safi og Rahima Mano har
været på valg og genopstillet.
Øvrige kandidater til bestyrelsen har været Ahsan Habibi, Kristina Dybkær Jensen, Sabavoun Waziri
og Sama Sadat.
De nye bestyrelsesmedlemmer ifølge valget er:

•
•
•
•

Eimal Ahmady med 37 stemmer
Kristina Dybkær Jensen med 35 stemmer
Sabaoun Waziri med 33 stemmer
Mujeeb Safi med 17 stemmer

Suppleanterne er Sama Sadat med 13 stemmer, Ehsan Habibi og Rahima Mano hver med 10
stemmer.

Punkt 6: Valg af revisor
Mojib Bamiani er valgt som revisor for regnskabsåret 2013/2014 og 2014/2015.

Punkt 7: Indkomne forslag
Generalforsamlingen har godkendt følgende ændringerne i foreningens vedtægter:


§ 10. Tegningsret og hæftelse
Stk. 2. Foreningens bankkonto disponeres af kassereren. Regninger skal være godkendt af
formanden eller bestyrelsen inden betaling.
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Forslag til ændring af § 10, stk. 2:
Foreningens bankkonto disponeres af kassereren og formanden uafhængig af hinanden.
Regninger betales af kassereren og skal være godkendt af formanden eller bestyrelsen inden
betaling.



§ 1. Navn
Stk.1. Foreningens navn er FROM STREET TO SCHOOL. Foreningens hjemsted er Odense
Kommune.
Forslag til ændring af § 1, stk. 1:
Foreningens navn er FROM STREET TO SCHOOL. Foreningen er landsdækkende og har
hjemsted i Danmark.



§ 3. Bestyrelsen
Stk. 4. Bestyrelsen består af 9 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling.
Forslag til ændring af § 3, stk. 4:
Bestyrelsen består af en formand, en kasserer og 7 medlemmer, der vælges på den årlige
generalforsamling.
Stk. 7. Bestyrelsesbeslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Mister bestyrelsen et
medlem imellem 2 generalforsamlinger, således at der er et lige antal bestyrelsesmedlemmer,
er formandens stemme afgørende.
Forslag til ændring af § 3, stk. 7:
Bestyrelsesbeslutninger afgøres ved simpelt stemmeflertal. Mister bestyrelsen medlemmer
imellem 2 generalforsamlinger, optager valgte suppleanter deres pladser. Er der
stemmelighed, er formandens stemme afgørende.



§ 8. Arbejdsgangen på den ordinære generalforsamling:
Stk. 1. Dagorden til den ordinære generalforsamling:
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer
Forslag til ændring af § 8, stk. 1, punkt 7:
Valg af bestyrelsesmedlemmer og 2 suppleanter



§ 4. Revisor
Stk. 1. Revisoren vælges på generalforsamlingen for 2 år af gangen.
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Forslag til ændring af § 4:
Revisoren vælges blandt medlemmer på generalforsamlingen for 2 år af gangen.


§ 11. Regnskab
Stk. 3. Foreningens regnskab skal forelægges revideret for formanden og underskrives af
denne, før afholdelse af den ordinære generalforsamling.
Forslag til ændring af § 11, stk. 3
Foreningens regnskab skal forelægges revideret for bestyrelsen og underskrives af denne,
før afholdelse af den ordinære generalforsamling.

Punkt 8: Eventuelt
Ingen kommentar
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