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Dagordning för KFUM Norrköping INTUS årsmöte 9 juni 2010

1 Årsmötets öppnande
2 Val av ordförande för mötet
3 Val av sekreterare för mötet
4 Val av två protokolljusterare tillika rösträknare
5 Fastställande av dagordning
6 Fastställande av röstlängd
7 Fråga om mötets behöriga utlysande
8 Föredragning av verksamhetsberättelse
9 Föredragning av resultaträkning och balansräkning
10 Föredragning av revisionsberättelse
11 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
12 Fastställande av medlemsavgift 2010- 2011
13 Fastställande av verksamhetsplan och budget
14 Val av
a/ ordförande för en tid av ett år
b/ fyra styrelseledamöter för en tid av två år
c/ fyllnadsval av 2 ledamöter för en tid av 1 år
d/ en revisor för en tid av två år
e/ en revisorsuppleant för en tid av ett år
f/ valberedning (tre personer varav en sammankallande)
15 Behandling av ärenden som styrelsen hänskjutit till årsmötet
(skall anges i kallelsen till årsmötet)
16 Behandling av ärenden som medlem skriftligen anmält till
styrelsen minst tre veckor före årsmötet
17 Övriga frågor av informativ karaktär eller frågor som kan
hänskjutas till styrelsen
18 Årsmötets avslutning
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STYRELSEN
INTUS styrelse har under tiden 1 maj 2009 – 30 april 2010 haft följande sammansättning:
Fredrika Hjelm ordförande
Bo Dahlberg vice ordförande
Ewa Sjögren klassansvarig
Lennart Skogwik kassör
Magnus Tinglöf ledamot
Tomas Volavka ledamot
David Appelgren ledamot
Barbro Olsson sekreterare, avgick under året
Bo Agesved ledamot, avgick under året
ÖVRIGA FUNKTIONÄRER
Övriga årsmötesvalda funktionärer har varit:
Eddie Brown revisor
Birgitta Tinglöf revisor
Åsa Nyström revisorsuppleant
Valberedning:
Jan Sjögren sammankallande
Susanne Ekman
Jessica Karlsson

Styrelsen har under verksamhetsåret avhållit 10 protokollförda sammanträden
och 2 planeringsdagar samt när så varit behövligt hållit telefon- och
e-mailkontakt.
INTUS-bladet har kommit ut med 6 nummer under verksamhetsåret.
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ORDFÖRANDE
Vår verksamhet i KFUM INTUS riktar sig till Lielplatone Speciala Internatparmaskola i
Jelgava region i Lettland.
I samarbetet med skolan har INTUS verksamhet växt och är numera mycket bred med
många aktivitetsområden.
Stommen och kärnverksamheten är det faddersystem som innebär att varje elev på
skolan skall ha kontakt med en fadder här i Sverige.
Samarbetet och stödet består även i hjälpsändningar, erfarenhets- och kunskapsutbyte, julfestvecka med upptåg – äventyr och julklappsutdelning samt lägerverksamhet i Sverige.
Tack vare den stora generositet som medlemmar, vänner och andra personer samt företagare visat i form av ekonomiska bidrag och material har vi även i år haft möjligheten att i ett
samarbete med Jelgava kommun skicka hjälpsändningar till kommunens olika delar.
På skolan arbetar Lija Goda med att koordinera INTUS verksamhet på plats. I uppdraget
som koordinator ingår bl.a. att bistå INTUS klassansvariga med information
om eleverna då främst mått, storlek och hur det går i skolan. Den informationen skall sedan
vidarebefordras till alla faddrar här i Sverige.
Möjlighet att kommunicera direkt med lärarna på skolan har ökat sedan de under verksamhetsåret fått regelbunden engelskundervisning av en lärare som kommer till skolan varje
vecka. Ett utbildningsprojekt som INTUS står för.
INTUS har i dagsläget två insamlingslokaler. ”Packen” Gamla lasarettsområdet i Norrköping samt ”Gasen” det gamla gasverket nere i hamnen. Vi betalar numera hyra för båda
lokalerna. Arbetet med att finna mer lämpliga och ändamålsenliga lokaler fortsätter.
I det fortlöpande styrelsearbetet ingår att finna en strukturell organisation för verksamheten. En struktur som tryggar och borgar för att vår verksamhet och samarbetet med skolan
ska fortsätta över tid.
Verksamhetsåret har varit enastående på många sätt.
Det mest enastående är ni medlemmar som på olika sätt och utifrån olika förutsättningar är
med och gör en skillnad för varje elev, personal och andra personer på Lielplatone Speciala
Internatparmaskola och i dess omgivning.
Alla ideella insatser ni gjort är helt avgörande för INTUS verksamhet.
Tillsammans hjälper vi Lettland!
Det varmaste TACK till Er alla.
Ordförande
Fredrika Hjelm
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Sommarläger
Ännu ett mycket uppskattat sommarläger genomfördes mellan den 21 juli
och den 1 augusti.

Dagbok:
21/7 tisdag
Idag var den stora dagen vi hade väntat på. Äntligen kom ungdomarna från Lettland
hit till Stora Skogsgården.
Det var många svenskar som hälsade dem välkomna och det kändes mycket trevligt.
Vi gick igenom regler och tog det lugnt. Några spelade spel och några nyttjade internet för att skriva mail hem. På eftermiddagen kom en regnskur och då passade vi på
att titta på bildspel från förra årets läger. Framåt kvällen hade vi disco som ungdomarna alltid tycker är lika roligt.
22/7 onsdag
Dagen började med att vi tog det lugnt på Stora Skogsgården. På förmiddagen gick vi
ner till sjön för att bada och paddla kanot. Bosse Agesved såg några av ungdomarna
bada och tänkte - nu gör jag Bomben! Så han hoppar i, med följd av att glasögonen
hamnade på sjöns botten ca 3-4 meters djup. Efter en bra stund kom Moa med glasögonen och allt blev frid och fröjd. Det visade sig att Arturs Sondors dykt flera gånger
och till slut hittat glasögonen. Bosse Agesved tackar Arturs Sondors så mycket för
hjälpen. På eftermiddagen hade vi besök av TV Östergötland som gjorde ett reportage
om sommarlägret som skulle sändas i Östnytt. De gjorde även ett reportage som kommer att sändas i höst i SVT. Fadderkvällen var trevlig med många härliga möten med
ungdomarna och deras faddrar.
23/7 torsdag
I dag åkte vi direkt efter frukost till Eskilstuna Zoo. Vi kom fram lite senare än väntat.
Eskilstuna Zoo var oss tillmötesgående och ändrade lunchtiden så att vi hann titta på
djuren innan. Som vanligt var det mycket mat, köttbullar med mos. Efter maten var
det dags för tivoli och några gick för titta mer på djuren. Vi hade en riktigt rolig dag
på zoo. När vi kom hem till Stora Skogsgården gick lärarna till kyrkan i Simonstorp.
Ungdomarna ville ha disco igen, och så blev det!
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24/7 fredag
I dag åkte vi till Kaktusplanteringen och därifrån fotvandrade vi till Folkparken. I Folkparken blev vi bjudna på potatissallad, korv och kaffe med tårta. Där provade vi på flera olika
och roliga aktiviteter. Faddrarna kom och hämtade ”sina” ungdomar. Ungdomarna fick
kvalitetstid tillsammans med sina faddrar fram till söndagen.
25/7 lördag
Idag var lärarna på Himmelstalund loppis och senare åkte de hem till Agnetha och Benny
Lundahl. Där hade de en rolig dag med lite lekar och bad. Senare på kvällen tog de det bara
lugnt ute på Stora Skogsgården.
26/7 söndag
I dag kom ungdomarna tillbaka från besöket hos faddrarna.
Vi startade upp olika tävlingar där både letterna och svenskarna var med och lekte. Sen
grillade vi och hade det roligt hela eftermiddagen. Det märks på ungdomarna att de blir mer
öppna efter att ha varit hos faddrarna. Så faddrarna har stor betydelse för dem. När ungdomarna får frågan om vad som är bäst med lägret, så svarar de: att få träffa faddrarna .

27/7 måndag
Dagen började med att en del gick ut i skogen och plockade svamp som sedan Lija gjorde
en svampsås av. Alla från Lettland gick ut för att plocka blåbär och det blev mycket blåbär.
På kvällen erbjöds det en svängom på motorcykel för de som ville och vågade. 4 motorcyklar var tillgängliga för detta ändamål.
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Biruta Karlovska, skolans läkare.
Helen Casta kom och sminkade flickorna och lärarna. Vi hade också en tjej som fyllde år, så
det blev förstås tårta. Senare på kvällen tittade vi på Östnytt som hade ett inslag om lägret på
Stora Skogsgården. Vi avslutade kvällen med ännu ett disco som är en av de populäraste aktiviteterna hos ungdomarna.
28/7 tisdag
Idag såg det ut som om vi skulle få vara kvar på Stora Skogsgården och ha inneaktiviteter, för
när vi vaknade så regnade det. Vi åkte ändå till Brevik där vi hade aktiviteter fram till klockan
12. Därefter kokade vi vår egen soppa på stormkök.

När vi åkte linbana, öppnade sig himlen och det kom rikligt med regn. Uppehållsväder blev
det först efter en halvtimme.
Vi åkte till förskolan Musikanten i Söderköping, där vi åt middag. Tuff-tuff tåget tog oss till
Smultronstället där vi blev bjudna på glass. Denna dag var det marknad i Söderköping så vi
gick runt en hel del och såg oss omkring. Efter en lång och intensiv dag så återvände vi till
Stora Skogsgården för att ta det lugnt. En del spelade lite spel.
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29/7 onsdag
I dag var vi på Stora Skogsgården hela dagen, vilket ungdomarna gillade. Ungdomarna fick
göra vad de ville, bada, spela spel eller annat som tilltalade dem för stunden. Vi fick också
besök av flera medlemmar och det tycker vi alltid är trevligt. Norrköpings Tidningar kom
och gjorde ett reportage om lägret. Medan de var här kom ambulansen på besök. Ungdomarna fick chansen att möta detta yrke på ett nära och intressant sätt. Senare på kvällen fick vi
ansiktsmålningar av Freja och Eduige. En del till Spindelmannen och Batman eller andra
motiv efter önskemål
Ytterligare en dag som var underbar.

30/7 torsdag
Idag efter frukost åkte vi in till Norrköping och handlade på Jula, Rusta och andra affärer.
Därefter åkte vi till restaurang Mitropa, där familjen Casta bjöd oss på mat. Färden gick
vidare till Stadium Arena där David Bergström visade oss hela arenan. Vi passade också på
att prova på basket. City Gross blev nästa anhalt eftersom de bjöd oss på glass och frukt.
Alla från Lettand fick ett presentkort på 100:-. Börjesson bjöd hem lärarna på mat och alla
andra åkte tillbaka till Stora Skogsgården för att äta tacos. Under kvällen ordnades det med
frukfat, spel och disco. På kvällen åkte Eduige hem och det blev lite tårar från ungdomarna.
Nu är det bara Fanny kvar bland de unga.
31/7 fredag
Idag var det ett reportage i Norrköpings Tidningar om lägret. Mycket bra skrivet. Det är bra
reklam för hela KFUM Norrköping. Vi skaffade fram 1 ex av tidningen till varje lett på lägret. Ungdomarna har haft tillgång till engångskameror som vi hjälpt till att framkalla åt dem.
Det är alltid lika uppskattat då bilderna visas runt i gruppen.
Det spelades lite spel och en del tog det bara lugnt. Efter middagen kom en trollkonstnär
som heter Murdrak. Sedan var det återigen disco som ungdomarna alltid vill ha. Det var en
bra dag trots att en del av ungdomarna nu hade hemlängtan. Imorgon är det dags att ta adjö.
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1/8 lördag
Idag började vi återställa Stora Skogsgården och kopplade sedan av. Vi fick besök av Tropikföreningen ALBA som också tillhör KFUM Norrköping. De hade med sig två majsormar. Vi
fick hålla i ormarna och vi hade många frågor. Senare bar det av mot flygplatsen. Hemlängtan fanns hos en del av ungdomarna och det fälldes en del avskedstårar. Vi kommer att träffas någon gång framöver - det hjälper att veta det, då man tar farväl av varandra.

Ett stort tack till er alla som på olika sätt hjälpt till att genomföra lägret.
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Faddergruppen
Vårt arbete har varit att se till att alla barn har eller får en fadder. Samarbeta med
skolan för att få svar på de frågor och funderingar som faddrarna eller faddergruppen har, vilket är allas vårt mål. Vi ser även till att de barn som inte har någon fadder får paket.
Vi klassansvariga har under året haft 8 möten. Gruppen har bestått av Ewa Sjögren,
Gertie Ekman, Gunilla Agesved, Agneta Lundahl, Ingmarie Larsson, Anne-Louise
Prytz och Yvonne Karlsson.
Vi tackar Anki Österberg för hennes tid i klassansvariggruppen.

Fadderresor
Under året har det varit 11 fadderresor till Lielplatone, bl. a. den årliga julfestresan.
En resa har varit med utsedd reseledare för en grupp som besökte Lielplatone för
första gången.
Därutöver har styrelsen och klassansvariggruppen gjort var sin resa.
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GASVERKET o LASTNINGAR AV TRAILER
GASVERKET
Gasverket är vår insamlingssal för möbler, cyklar, färg mm. som ligger vid Norrköpings
hamn.
Det senaste året har vi endast en våning, eftersom kommunen krävde hyra för våra
lokaler (tidigare gratis) 10 000:- för år 2010, därefter 20.000:-/år.
Detta innebär att vi har ett klart begränsat utrymme till ovanstående saker, vilket gör att
vi periodvis har överfullt tills nästa tradare går.
Undertecknad Magnus Tinglöf är ansvarig och övriga som ingått i gruppen har varit
Jan-Erik Gustavsson, Lennart Skogwik, Jan Sjögren och David Thompson.
Gasverket har varit öppen tisdagar 16-18 jämna veckor, men vi har varit där de flesta
tisdagarna under öppethållande perioderna.

LASTNINGARNA
Under året har vi skickat sammanlagt 10 långtradare:
Till Lielplatone internatskola 4 st, dessa betalar INTUS.
Till Jelgava Rajon 6 st, dessa betalar Jelgava Rajon.
Bokningarna av de 6 lettiska långtradarna har gjorts av Laura Andzane - ett stort TACK.
Lastningarna har skett på lördagar och har tagit mellan 4-6 timmar/gång. Nytt under året
har varit samarbetet med CityGross, de har köpt in sig på plats och betalar
1 långtradare/år.
Totalt har 57 olika personer hjälpt till med lastningarna i åldrarna 5 - 85 år.
Av dessa har 8 personer varit med alla gångerna och 3 personer 9 ggr. Snittet har varit
26 personer/ggr.
Fikat har köpts in och fixats av Ewa Sjögren, Birgit Carlsson, Maja Strömberg, Edith
Sjögren och Ingrid Bengtsson.

ETT STORT TACK TILL KFUM Norrköpings anställda med hämtningar under året:
Tomas Andersson, Mikael Tholander, Mikael Höggren, Christer Wiström
och Sony Svensson.

Magnus Tinglöf, ansvarig
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UTSATTA FAMILJER
Under verksamhetsåret har det varit lugnt om större problem med undantag när julfesten
var i november. En familj där fadern i familjen tände eld på huset i berusat tillstånd, han
gjorde att mamman och barn blev bostadslösa. Vad som utlöste det hela vet vi inte.
Tur i oturen fanns vi svenskar på skolan så att ett arbete med att plocka ihop kläder, linne m.m. kunde ske direkt på plats. Socialen såg till att ett boende ordnades för mamman
och barn.
Citygross Norrköping har även dom stöttat med matpaket.
Vi pratade om i början av verksamhetsåret att det kommer att bli mycket arbete med
utsatta familjer. Det visade sig att det inte blev någon större skillnad mot dom andra åren
som gått.
Trots fattigdom och lågkonjunktur verkar det stolta folket på andra sidan Östersjön lyckats bra på att överleva själva. Men det kommer även i fortsättningen att finnas beredskap
för akuta punktinsatser för utsatta familjer.
Nu blickar vi framåt och hoppas på en förbättring i Lettland,

Vice ordf Bo Dahlberg
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Julfesten 2009

Till Lielplatone med julen
Skavsta-Riga en kylig söndagsförmiddag i november.
I Riga möter chauffören som med en gammal minibuss ska ta oss till en skola sex mil söderut.
En fullkomligt livsfarlig färd utan säkerhetsbälte och med tunga väskor placerade på sätena.
-Den här veckan har eleverna längtat efter hela året, säger Jan Sjögren från KFUM Norrköping, organisationen som stöder skolan.
Det är tid för den årliga julveckan på skolan i Lielplatone. En vecka som med bland annat
skridskoåkning, pepparkaksbak, disco och fyrverkeri ska ge barnen en upplevelse av jul som
de kanske annars inte får.
Efterlängtad leverans
Måndag morgon anländer långtradaren som fraktat alla kartonger från Norrköping. Alla kartongerna är märkta så att vi vet vart de ska och vad de innehåller. Vissa är julkartonger från
faddrar som ska till sina fadderbarn. Över 200 är kartonger med råvaror från City Gross som
ska delas ut till behövande familjer. Många av kartongerna är fulla med saker som ska till julshopen senare i veckan.
Med på resan i år var medlemmar från INTUS och projektansvariga från City Gross Norrköping.
Ett enormt stort TACK till alla sponsorer som gjort denna julfest möjlig .
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Rapport från City Gross
Under året har City Gross tillsammans med KFUM/INTUS levererat matvaror till ett stort
antal familjer i Lettand. Från och med maj, 2009 levererade vi (City Gross och KFUM/
INTUS) gemensamt varor/hygienartiklar till 20 familjer varje månad men antalet utökades
från och med nov 2009 till att omfatta 50 familjer.
City Gross är väldigt nöjda med utfallet av projektet och vid den utvärdering vi gjorde
vid resan i maj beslutade vi att förlänga projektet i ytterligare minst 6 månader. Idag har vi
ett avtal "Letter of Intent" som sträcker sig fram till och med augusti 2010 och det är detta
avtal som vi beslutade om att förlänga. Samtliga partner, skolan, skolans läkare, Vilce kommun och Lielplatone kommun tycker att projektet i helhet fungerat väl.
Efter en del diskussioner kom vi fram till att våra partner i Lettland (med kort varsel) ska ges
befogenheter att byta ut de familjer som får varor. Skälen till att familjerna byts ut kan handla
om att familjerna fått en bättre situation eller om hjälpen på något sätt missbrukats. City
Gross stöd till familjerna skall ses som en kortsiktig lösning på ett akut problem och valet av
familjerna ska inte vara statiskt.
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Packen
Packen är vår insamlingslokal för kläder, skor, husgeråd och prydnadssaker mm. Lokalen ligger på Gamla lasarettsområdet i samma hus som Såpkullens vårdcentral med
ingång från parkeringen. Det har under året varit ett stort inflöde av kläder, skor etc. så
det har ofta varit brist på utrymme för lagring av kartongerna innan de skickats iväg till
Lettland.
Olika grupper av medlemmar i INTUS sorterar, packar och märker upp kartongerna.
Förutom till skolan packas det till:
Röda korset i Tervete, där Ulla Kavicka (assistent på skolan) hjälper familjer i området.
Till vårdcentralen i Eleja där skolans läkare Biruta Karlovska är samordnare.
Till f.d. anställda på skolan som nu är pensionärer
samt till ett antal andra ställen i området kring skolan.
Utöver detta skickas det också till Jelgavaregionen där många människor och olika
institutioner m.fl.får del av dessa hjälpsändningar.
Packen är också insamlingsplatsen för alla fadderpaket som skickas till fadderbarnen i
Lettland.
Lokalen är öppen varje måndag mellan 18.00 – 20.00 och tisdag mellan 10.00 – 12.00.

Loppisen
I loppisen som också finns i packlokalen såldes det för c:a 12.000:- under året som
gått. Det är något mindre än förra året.
Pengarna har använts till inköp av böcker och skolmaterial samt en bandsåg till slöjden.
Bidrag har också lämnats till modeshowen och till utflykter.

Julmarknaden
Den 28 november var det julmarknad på Strömvillan. INTUS hade även detta år loppis,
lotteri och försäljning av bröd. Försäljningen gick mycket bra och pengarna vi fick in
har, liksom tidigare år, använts till inköp av presenter och hygienartiklar till barn på
skolan som inte har någon fadder.
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Lielplatones Speciala Internatparmaskola

