
Inbjudan till Jali Experience´s årsmöte 
 

10 juni kl. 18.00.  
Platsen meddelas senare! 

 
 
Kära medlemmar i Jali Experience, det var ett tag sedan ni hörde ifrån oss i styrelsen. Allt har sin 
rimliga förklaring. År 2013 var det sista projektåret med ekonomiskt stöd från Forum Syd. År 2014 
blev därför året då vi skulle utvärdera och slutrapportera. Vi hade oturen att vår kassör  var sjuk stora 
delar av 2013 och 2014 och vi fick lov att tillsätta en tillfällig kassör som vi fick lov att betala arvode 
till. Men det gick vägen det också. Man kan lugnt påstå att vi arbetat med utvärderingar och 
slutrapporter under så gott som hela 2014.   
Först nu, för knappa två veckor sedan fick vi Forum Syds godkännande av våra rapporter. 
Vid deras slutliga besked fick vi veta att vi skulle betala tillbaka 3.300 kronor, utgörande vår 
egeninsats för extra revisionsbidrag. Detta belopp har vi tre i styrelsen nu själva fått betalat tillbaka 
och får väl känna oss nöjda med det.  
 
Nu är verksamhetsberättelsen för 2014 klar och underskriven, och läggs nu ut på hemsidan. Ni som 
önskar boksluten för 2013 och 2014 är välkomna att beställa detta.   
 

Vi har för avsikt att hålla årsmöte den 10 juni kl. 18-19 då vi 
bjuder på något att äta och dricka, lite filmklipp, bilder och levande 
berättelser, och så musik från Västafrika! Vad annars! 
 
Alternativt, vi håller årsmötet som planerat den 10 juni kl. 18-19 
och återkommer med inbjudan till en höstfest den 26 september, 
med tillbakablickar från de tre åren och där våra medlemmar 
Jukebox heroes är värdar och spelar ”poplåtar vi känner igen”.  
 
Vi önskar att du svarar om du vill delta på årsmöte med avslutande 
liten fest nu i juni eller om du endast vill komma på festen i 
september, eller om du vill delta på båda.  

 
Vi tackar för Ditt förtroende för vårt arbete under de tre projektåren 2011-2013  och hoppas få se dig 
på årsmötet den 10 juni  
 
 
Vi i styrelsen är enade om att tillsvidare avstå fortsatt samarbete med Forum Syd, vi kan kanske 
hjälpa våra vänner i Gambia mer direkt. Det vi vill ge stöd för är detsamma som vi tidigare skrivit om, 
förgymnasiala studier, internetkurser, cykelverkstad och båtmotor.  (Historien med den dåliga 
båtmotorn fick ett abrupt slut då mannen som hade ansvaret för reparationen dog i dec 2014.)     
Du som vill ge ditt stöd till dessa insatser (totalt cirka 25.000 kronor) eller till vår egeninsats på 3.300 
kr för det extra revisionsbidraget, betalar in valfritt belopp till BG  719-7676. (Samtidigt med 
årsavgiften.) Skriv gärna vad din gåva avser.  
Vårt fortsatta arbete med att utveckla ungdomar i skola och eget arbete gynnas av din fortsatta 
medlemsavgift på 150 kronor.   
Självklart kommer även år 2015 och 2016 att kunna följas genom bokslut och revision.                    
 
 

Tack på förhand för ditt svar önskar Barbro, Kjell, Jörgen och Bosse 
Du kan svara på mailet, eller per telefon till Barbro på 0739-464610 


