
Liberia Dujar Association-Sweden 

Styrelsemöte nr 5, verksamhetsåret 2021-2022 

Tid: 19 april, 2022, kl 18.00-19.00 
Plats: På distans, via länk 

Närvarande styrelse: Bertil, Anna. 
Ej närvaro: Martin, PO. 
Övriga närvarande: Lois, Lena. 
Sekreterare adjungerad för uppgiften: Per Hemgren. 

Punkter 

1. Fastställande av dagordning och val av justerare 
Dagordningen antogs och Anna valdes till justerare. 

2. Genomgång av föregående mötes protokoll. 
Några påpekanden och kommentarer: 
- Mötet på ForumCiv: Lois, PO och Pelle närvarade. Chefen för ForumCiv i Liberia, en liberian, 
berättade om vad de jobbar med och hur. De jobbar enbart på landsbygden. Därefter frågestund. 
- Avtalet med Nordea om att få papperskopior är det som sagts upp - inte hela avtalet. 

3. Läget i Liberia, inklusive för barnmorskeutbildningen (Lois) 
-Inspektion från myndigheterna på gång. Igen. 
-Regeringen har byggt ett 3-våningshus i vårt område för barnmorskeutbildning och fått alla tillstånd 
före oss, och vi hamnar längst bak. Eleverna behöver inte betala skolavgifter. I morgon ska LDA 
Liberia ha möte om saken. 
-Business college: en riksdagsman har lovat stödja 25 elever, säger han. Ska öppnas i juni. 
- Lärarutbildning kommer att öppna i juni. 

4. Ekonomi; nuläge. 
- Lena redogjorde för läget hittills i år: Intäkter 158 000kr. Kostnad avseende projekt: 164 000 kr. 
Adm.kostn. 69 000 kr. Nu är vi back 45 000 kr. Eget kapital: 282 000 kr minus 45 000 kr. 
- Bertil och Martin har jobbat lite med insamling till container, men inte kommit så långt. Annons i 
Nyhets brevet kanske vi inte ska göra just nu, eftersom vi nu satsar på stipenderna. 

5. Övriga frågor 
- Deltagande i Forum CIVs årsmöte 21 maj. Bertil anmäler sig att deltaga digitalt. 
- Insamling av medel för lärarstipendier. Lois skickat ut värvningsbrev, med bara Martin hade fått 
det. Lois gör nytt försök att skicka till alla. 

6. Nästa styrelsemöte 
Torsdag 2 juni, kl. 18.00; digitalt. 

7. Mötets avslutande 

Justeras: 


