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FÖRENINGEN INTERNATIONELLA 

FOLKHÖGSKOLAN  

Varsågod! Här är redovisningen där du kan 

läsa om föreningens verksamhet och ekonomi 

för 2021. 

Välkommen till föreningens årsmöte lördag 23 

april kl 16 på Skolspåret 33 i Hjällbo/Angered. 
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Förslag till dagordning: 

1. Årsmötet öppnas / Fastställande av röstlängd 

2. Fastställande av dagordning 

3. Val av: 

a, mötesordförande 

b, protokollförare 

c, protokollsjusterare 

d, rösträknare 

4. Fråga om årsmötets behörighet 

5. Styrelsens årsberättelse 2021 

a, verksamhet 

b, ekonomi 

6. Revisorernas berättelse 

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen 

8. Fastställande av resultat- och balansräkning 

9. Beslut i anledning av överskott eller underskott i den fastställda resultat- och 

balansräkningen. 

10. Fastställande av verksamhetsplan och budget för 2022 

11. Beslut om arvoden 

12. Fastställande av medlemsavgift 

13. Val av styrelse: 

a, ordförande (2 år) 

b, ledamöter (4 st à 2 år) 

c, suppleanter (3 st à 1 år) 

14. a, ordinarie revisor (1 st à 2 år) 

b, revisorsuppleant (1 st à 2 år) 

15. Val till Gunnar Fagrells minnesfond 

a, styrelseledamöter (3 st à 1 år) 

b, revisorer (2 st à 1 år) 

16. Val av valberedning (3 st à 1 år, varav en sammankallande) 

17. Årsmötet avslutas     /Styrelsen 

Internationella Folkhögskolan 
   
Hemsida www.folks.se 

 
Facebook 
https://www.facebook.com/InternationellaFolkhogskolanIGoteborg/ 

Skolspåret 43 
42431 Angered 

info@folks.se 
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Inledning 

Start 

Föreningen Internationella Folkhögskolan (FIF) grundades 1959. En uppgift blev att ge 

ungdomar från Afrika och Asien grundutbildning, som de skulle kunna använda till att 

utveckla folkrörelserna i deras hemländer. 

FIF har genom åren haft många samarbetsprojekt bl.a i Bolivia, Uruguay, Uganda, östra 

Jerusalem, Sydafrika och Pakistan. 

FIF har haft informationsverksamhet om internationella frågor, för barn och ungdomar i 

skolor i Göteborg, t ex Landamäreskolan. Sedan 2016 bedriver FIF läxhjälp. 

 

Föreningens grundpelare 

FIF är en obunden, ideell förening. 

Utdrag ur stadgarna: 

Föreningens ändamål är 

- att väcka och fördjupa intresse om människors situation i andra länder, främst 

utvecklingsländer 

- att bedriva utbildning kring dessa frågor 

- att arbeta med utvecklingssamarbete 

FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna ligger till grund för all verksamhet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Föreningen 

grundades 1959. 

Föreningens 

första ordförande 

blev GT:s f.d 

chefredaktör 

Gunnar Fagrell. 



Sida 04 
 

Verksamheten 2021 
   

 

Verksamheten 2021  

Samarbetsprojekt 

Under 2021 låg båda pakistanprojekten i viloläge.  

Café Världen 

I samband med föreningens årsmöte kunde ett Café Världen kunde genomföras, med 

rubriken Varför är det så oroligt i Thailand? Patcharee berättade om anledningen till 

oroligheterna 2020-2021 i Bangkok. 

Läxhjälp  

FIF bedrev läxhjälp under andra halvåret trots pandemin. Vi utnyttjade olika rum på Tuve 

bibliotek.  

Möten, styrelseuppdrag och revision 

Pga pandemin kunde styrelsen endast genomföra två styrelsesmöten. Föreningen kunde 

också genomföra ett årsmöte 9 oktober.  

På FIF:s årsmöte omvaldes Martin Gustavsson, Amir Sadayo och Zehaie Keleta till 

styrelsen. 

Göteborg den 12 mars 2022. 

 

Styrelsen: 

 

Johnny Andersson Klas Magnusson Katarina Bredberg 

 

Amir Sadayo  Ehsan Ullah Khan Martin Gustavsson 

 

Zehaie Keleta  Shler Faraj  Patcharee Gustavsson  

Vårt mål är bl.a 
arbeta med 
utvecklingsbistånd.
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Zehaie Keleta 

Ledamot 

076-6236936  

 

Johnny Andersson 

Ordförande 

073-3506100 

Martin Gustavsson 

Kassör 

0704-207940 

 

Amir Sadayo 

Ledamot 

076-5932628 

 

Styrelsen 2021 

 

 

 

 

   

    

 

 

 

   

 

 

  
 
 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klas Magnusson 

Ledamot 

070-4123869 

 

Ehsan Ullah Khan 

Ledamot 

070–7686564 

Katarina Bredberg 

Ledamot 

070-4549848 

Shler Faraj 

Ledamot 

070-7468704 

Patcharee Gustavsson 

Ledamot 

0709-282751 
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Kontakt och medlemskap 
 

Kontakta oss via mejl: info@folks.se 

För att kontakta enskild styrelseledamot via mejl, skriver man förnamnet@folks.se 

 

Kontakta oss via post: 

Internationella Folkhögskolan 

c/o Martin Gustavsson 

Arvesgärde 11 

41744 Göteborg 

 

Hemsida: www.folks.se 

 

Besöksadress: saknas tillfälligt 

 

Medlemskap 
Vill du vara med och stödja vår verksamhet? Du är hjärtligt välkommen att bli medlem i 

föreningen Internationella Folkhögskolan. 

Årlig medlemsavgift:  

• 2 000 kr för organisationer med 1000 medlemmar eller fler 

• 350 kr för mindre föreningar med upp till 1000 medlemmar 

• 150 kr för enskild medlem 

• 50 kr för ungdomsmedlem  

Medlemsavgiften kan betalas in på bankgiro 5721-8927 

Vi tar också tacksamt emot gåvor till något av våra projekt i Pakistan. 

Vi välkomnar er som vill vara aktiva i föreningens verksamhet såväl som er som vill bidra 

ekonomiskt. 

 

mailto:info@folks.se
http://www.folks.se/
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Verksamhetsplan och budget 
FIF:s verksamhetsplan 2022 är att arbeta med följande projekt: 

➢ Café Världen  

➢ Läxhjälp 

➢ Förberedande arbete om FIF:s två samarbetsprojekt i Pakistan 

➢ Hjälp till Ehsan att publicera boken ”Struggle against slavery through 

education” 

 

Ekonomisk översikt 

Styrelsen bedömer att intäkterna och kostnaderna för verksamheten 2022 kommer 

att vara låga då verksamheten inte kommer igång förrän pandemin har lagt sig.. 

 

❖ Intäkter 

Styrelsen beräknar att medlemsantalet ökar till ca 25 personer/föreningar för 2022. 

Detta ger ca 3 750 kr. 

 

 

❖ Kostnader 

* FIF har några fasta kostnader bl a för vår hemsida www.folks.se. Domänen kostar 

758 kr för året.  

* Swedbank debiterar nu FIF ca 1 200 kr som en engångskostnad per år vilket utgör 

kostnad för internetbanken och tillhörande bankgiroanslutning. 

* Därutöver har FIF kostnader för några resor, inköp av kontorsmaterial, förtäring i 

samband med möten, läxhjälpen och Café Världen samt andra möteskostnader. 

 


