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Höst 2016



Svenska Togoföreningens mailadress: kontakt@svenskatogoforeningen.se hemsida: www.svenskatogoforeningen.se

Ditt bidrag gör skillnad!
Tack till alla Er som bidrar på olika sätt till byfolkhögskolan CRASE  
i Togo.Tiden går fort och nu är det dags för årsmöte igen, ett år 
har gått sedan vi firade föreningens 50-års jubileum. Vi har haft 
problem med hemsidan men äntligen är den igång igen, så nu ska  
vi se till att uppdatera den och få in nytt material där. Mejladressen  
är också igång och fungerar som den ska. Vi har funderat på att 
starta en sida för föreningen på facebook för att lättare kunna 
kommunicera, hoppas att det kan bli ett bra forum där vi kan dela 
med oss av information och snabbt och lätt nå varandra.

I början på november så reser vår vice ordförande ner till Togo för 
att besöka CRASE, vi önskar henne en fin resa och hoppas allt går 
bra. Nu var det ett tag sedan någon av oss var på plats så det blir  
spännande att höra reserapporten på årsmötet i slutet av november. 
Hälsningar Eva Nilsson, ordförande

Välkommen att bidra till byfolkhögskolan CRASE, Togo,  
Västafrika via plusgironummer 67 38 44 - 7.

Ingela Fransson ordnar något ätbart så anmäl gärna att du kommer till henne via  
Ingela.Fransson@Stockholm.hsb.se eller via föreningens mejladress: kontakt@svenskatogoföreningen.se

Det går även utmärkt att meddela om det är någon punkt som ska upp på agendan  
utöver sedvanliga årsmötesförhandlingar.

Adress och vägbeskrivning lämnas i samband med anmälan till årsmötet via mejl.

Välkommen på årsmöte!
Kallelse till årsmöte i Svenska Togoföreningen, Lördagen den 19 november, 2016,  
kl 13:00, Zinkensdamm, Stockholm.

Agneta Widegren ............................................................. 1 500 kr 

Anna Aronsson ................................................................... 500 kr 

Birgitta Svensson ................................................................. 700 kr 

Bo Karlstens .................................................................... 2 000 kr 

Gunilla Larsson .................................................................. 500 kr 

Helmi Franklin .................................................................. 500 kr 

Ingela Fransson ................................................................ 1 200 kr 

Inger Raaby ....................................................................... 250 kr 

Joel Zirath ......................................................................... 600 kr 

Karin Bertelsen ................................................................... 400 kr 

Karl Franklin ..................................................................... 300 kr 

Kjell Arne Kamperin ............................................................ 400 kr 

Lars Åke Mattsson .............................................................. 200 kr 

Lennart Winberg ................................................................ 350 kr 

Margareta Matsson .......................................................... 1 200 kr 

Mora folkhögskola .........................................................  19 000 kr 

Susanne Lindberg ................................................................ 300 kr 

Susanne Hall ...................................................................... 500 kr 

Ulf och Gunnel Källstedt ...................................................... 200 kr 

Åke Svensson och Maj Selmosson ........................................ 2 000 kr 

Åsa Badel ....................................................................... 1 200 kr  

Summa inbetalningar ...............................................  33 800 kr 

Utgifter under perioden

Löner   .............................................................................8 740 kr 

Pensioner .....................................................................  15 088 kr 

Bidrag CRASE..............................................................  13 371 kr 

Plusgiro .......................................................................... 1 020 kr 

Summa utgifter ........................................................  38 219 kr

Gåvoredovisning  
1 oktober 2015 - 30 september 2016


