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Äntligen blev det ett årsmöte! 

Anders Beckman från Gambia Öst, gruppen som arrang-
erade Samrådsmötet på Fredgagården utanför Norrköping, 
kunde lördagen den 5 september hälsa 26 fysiskt 
närvarande medlemmar, och 15 medlemmar som valt att 
delta via länk, välkomna till mötet. 

Klimatkompensera dina 
(flyg)resor! Skänk ett bi-
drag till Gambiagrupper-
nas klimatkompensations-
fond så planterar vi träd i 
Gambia. En plantskola har 
etablerats i Tabajang i övre 
flodregionen där trädplan-
tor planteras och drivs upp 
i samarbete med invånar-
na. 

Rekommenderat belopp 
för flygresa till Gambia är 
200 kr. Bidraget betalas in 
på Gambiagruppernas Plus
– eller bankgiro (se sista 
sidan). Märk talongen 
“Klimatfond”. 

Mer information finns  på 
Gambiagruppernas hem-
sida.  

KLIMAT-

KOMPENSERA DI-

NA 

FLYGRESOR 

Det här var alltså Samrådsmötet/Årsmötet som skulle ha hållits i april på samma 
plats, men som då fick ställas in på grund av den rådande pandemin. Nu blev mö-
tet coronaanpassat, men det där att delta via länk visade sig inte vara alldeles lätt 
och Gambiagruppernas ordförande Kristina Lundahl, Anders Pettersson från Gö-
teborgsgruppen och Jeanette Lindström, praktikanten som nyligen kom hem från 
Gambia, fick trassla med sladdar, mikrofoner och skärmar en stund innan allt fun-

gerade som det 
skulle. 
 

Teknikens under. Äntligen verkar det fungera! Anders 
Beckman från arrangerande Gambia Öst kan konstatera 
att skärmen bakom Kristina Lundahl visar de medlemmar 
som deltog i mötet via länk. 



 Mötet inleddes med en genomgång av Strategisk plan 
2021 – 2025 som Framtidsgruppen, en grupp inom 
Samordningsgruppen, SOG (Gambiagruppernas styrelse) 
arbetat fram. Genomgången leddes av Ingrid Österberg, 
som deltog via länk. 
Under några punkter i det 15-sidiga dokumentet uppstod 
diskussioner. I Framtidsplanen finns ett stycke om att en 
kommunikationsplan bör upprättas. Här ville Madeleine 
De Geer påpeka det viktiga med att kommunicera på rätt 
sätt när Gambiagrupperna ansöker om pengar. Där har vi 
en del att lära av andra organisationer, menade hon. 
Gambiagruppernas kassör Lennart Andersson påpekade 
att det är i stort sett omöjligt att få pengar från någon 
givare utan att bedriva lobbyverksamhet. 
Angående framtida praktikantverksamhet kunde Lars-
Göran Wärn, som är praktikantansvarig inom SOG, in-

formera om att han mött positiv 
respons från ansvarig på Fo-
rumCiv (tidigare Forum Syd) 
för förslaget att ha fyra prakti-
kanter per år i stället för som nu 
två. 

En strategisk plan måste tas i två på varandra följande 
medlemsmöten. Med andra ord kan den börja gälla först 
efter det Samrådsmöte som förhoppningsvis kan hållas i 
april 2021. 
Senare på dagen, under själva årsmötesförhandlingarna, 
antogs Strategiplanen. I det sammanhanget påpekade Lars 
Bergåse att ordet ”lobbying” borde vara med i planen, 
eftersom det är så viktigt att kunna påverka eventuella 
givare. 
Amat Jeng noterade att strategiplanen inte nämner något 
om en postcoronastrategi. 
Samrådsmötet godkände alltså Strategiplanen, men skick-
ade med uppmaningen till SOG att särskilt tänka på fyra 
delar. SOG måste bemanna två arbetsgrupper: en insam-
lingsgrupp och en grupp som ska arbeta fram en kommu-
nikationsplan. SOG måste också särskilt ta hänsyn till 
vikten av lobbyingverksamhet. Och till sist ska hänsyn tas 
till vad som kan påverka Gambiagruppernas arbete i fram-
tiden vad gäller efterverkningar av coronakrisen. 
 
 
Den 5 maj 2021 ska ansökan om bidrag från ForumCiv 
vara inlämnad. Besked har ännu inte kommit om för hur 
lång tid man kan ansöka om bidrag. En grupp inom SOG 
ska tillsammans med Anders Pettersson ta fram ett nytt 
projekt att ansöka pengar till. 

 

-    Vi har alltid haft med något nytt i våra an-
sökningar, men nu måste vi göra ett riktigt om-
tag. Men vi vill att det ska komma underifrån, 
från Gambia, sa Kristina Lundahl. 

Anledningen till att ett helt nytt projekt behövs är att 
ForumCiv på olika sätt tydligt visat att det är det som 
krävs om Gambiagrupperna ska kunna få bidrag i 
fortsättningen. Påverkansarbete på lokal nivå i Gambia är 
ett sådant ämne och om detta finns flera kurser hos Fo-
rumCiv. Det handlar om digitala kurser som alla 
medlemmar i Gambiagrupperna kan delta i kostnadsfritt. 
Klimatanpassning på hållbart sätt skulle kunna vara ett 
annat möjligt ämne. 
För övrigt finns redan nu en mejladress till gruppen som 
arbetar med ansökningsfrågan, om du som medlem har 
någon idé du vill vidarebefordra: applica-
tion2021@fioh.org 
 
Efter lunchen började årsmötesförhandlingar, där An-
ders Pettersson valdes till ordförande för mötet. 
Kristina Lundahl redogjorde för Verksamhetsberättelsen, 
som alltså handlar om 2019, och kunde konstatera att 
målet att uppnå 200 individuella medlemmar nåtts med 

råge.  De så kallade turistutflykterna hade under 2019 i 
medeltal 16 deltagare per vecka. 
Gambiagrupperna har under året fortsatt att stötta part-
nerorganisationen FIOHTG:s organisations-  och ka-
pacitetsutveckling. Director Buba Faburay, FIOHTG, 
och Kristina Lundahl, Gambiagrupperna, deltog i novem-
ber 2019 i en fyra dagar lång workshop i Tendaba. 
Workshopen handlade om lagar och förordningar som 
styr hur biståndsorganisationer tillåts arbeta i Gambia. 
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Kommunicera rätt. Made-
leine De Geer påpekade 
vikten av att kommunicera 
på rätt sätt med eventuella 
givare. 

Förhandlingarna igång. Gambiagruppernas ord-
förande Kristina Lundahl, Årsmötets ordförande 
Anders Pettersson och med ryggen mot kameran 
sekreteraren Sven-Åke Nordqvist. 



 Gambiagruppernas kassör Lennart Andersson re-
dogjorde för det ekonomiska läget som måste betraktas 
som gott trots att resultatet innehåller ett mindre under-
skott. 
Drygt 55 000 kronor kom in i medlemsavgifter under 
2019. På banken har organisationen cirka 1,4 miljoner 
kronor. 
Samrådsmötet beviljade ansvarsfrihet för SOG för det 
gångna året. 
Lennart Andersson redogjorde också för budgeten för 
innevarande år och befarade en minskad intäkt i Gambia 
på grund av pandemin. Lägenheterna på Gambiagrupper-
nas compound kommer förstås inte att hyras ut i samma 
omfattning som tidigare, men fastigheten måste ändå 
underhållas och personalen finns kvar. Några inkom-
stbringade turistutflykter kommer inte heller att kunna 
arrangeras i höst. 

 

Samrådsmötet beslöt höja medlemsavgiften till 300 
kronor per år för vuxna och 150 kronor per år för stu-
derande upp till 18 år. Mötet gick också helt på Val-
beredningens linje vad gäller val av styrelse (SOG). (Se 
faktaruta!) 
Inget beslut fattades om var och när nästa årsmöte ska 
hållas. SOG kommer att kontakta tänkbara lokala grup-
per om den saken. 

Efter årsmötesförhandlingarna berättade Jeanette 
Lindström och Isatou Bah om sina praktiktider i Gambia. 
Bägge praktikanterna hade ägnat rätt mycket tid åt kom-
munikationsarbete av olika slag, även om Isatou Bah kun-
de berätta om ett par utflykter till Basse längst in i Gam-
bia. 
Jeanette Lindströms praktiktid kom att påverkas mycket 
av pandemin och det var svårt för henne att göra precis 
det hon ville, men hon arbetade mycket med sociala me-
dier och skapade en Youtube-kanal och ett Instagram-
konto åt Gambiagrupperna. 
Bägge praktikanterna saknade struktur och riktlinjer i 
praktikverksamheten och bägge saknade mer konkreta 
uppgifter ute på fältet. 
 
Säkerheten på compounden har brister ansåg bägge 
praktikanterna. Isatou Bah hade med sig ett par egna larm 
att använda i lägenheten. Det hade inte Jeanette 
Lindström och hon råkade också ut för en inbrottstjuv 
som lyckades ta sig in i hennes lägenhet under natten. En, 
förstås, mycket obehaglig upplevelse. 
Många på Samrådsmötet ansåg att säkerhetsläget i Gam-
bia försämrats och att Gambiagrupperna inte riktigt hängt 
med i de förändringar som skett. Säkerheten på com-

pounden måste stärkas, ansåg flera medlemmar. 
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Sund ekonomi. Gam-
biagruppernas kassör 
Lennart Andersson 
redogjorde för det 
ekonomiska läget. 
Han kunde inte se 
några stora orosmoln 
på himlen för 
närvarande. 

Lotterikö. Kerstin Beckman sålde lotter till 
medlemmarna. Här från vänster Anita Öster-
berg, Sonja Myrin, Lennart Andersson och 
Martha Kente Andersson. 

Både ris och ros. Jeanette Lindström, som nyli-
gen kommit hem från Gambia efter sin praktik-
tid där, berättade om sina upplevelser som prak-
tikant tillsammans med Isatou Bah, den tidigare 
praktikanten, som deltog via länk. 



 Turistutflykterna tyckte bägge praktikanterna är 
väldigt problematiska och de riktade stark kritik mot hur 
de guidas och mot bristen på tydliga förhållningsorder till 
de turister som deltar vad gäller hur och i vilken mån det 
är tillåtet att fotografera barn. 
Dessa utflykter sköts alltså inte på ett godtagbart sätt, 
menade Jeanette och Isatou. De anser att gambier, och 
särskilt gambiska kvinnor, presenteras på ett 
nedvärderande sätt och att landet Gambia får en felaktig 
presentation. 
En livlig diskussion följde och många på Samrådsmötet 
hade åsikter och olika upplevelser, både positiva och neg-
ativa, från dessa turistutflykter. 
Sammanfattningsvis kan man nog säga att de två prakti-
kanterna på ett mycket förtjänstfullt sätt väckte mö-
tesdeltagarnas intresse för att förbättra säkerheten på 
compounden och för att se till att turistutflykterna hålls 
på ett ur alla synpunkter etiskt hållbart sätt. Något annat 
är för övrigt knappast godkänt för en organisation med 
Gambiagruppernas värdegrund. 
 
Kristina Lundahl avslutade mötet med att berätta om 
läget i Gambia just nu. Landet är så gott som helt 
nedstängt. Alla skolor är stängda och marknaderna är bara 
öppna vissa tider under dagen. Munskydd är obligatoriskt 
utanför det egna hemmet för vuxna gambier. 

I den här situationen har FIOHTG arbetat vidare efter 
bästa förmåga. Hela kontoret har desinficerats och pengar 
ur hälsobudgeten har använts för informationskampanjer 
ute i byarna om hur man skyddar sig mot coronasmittan. 
Den tidigare chefen på kontoret, Director Buba Faburay 
gick i pension den 1 juli i år och för närvarande upprät-
thåller Jainaba Sarr hans tjänst medan FIOHTG:s styrelse 
letar efter en efterträdare. Lärarfortbildaren Kemo 
Kinteh har gått in på Jainaba Sarrs tjänst som personalans-
varig i väntan på ny chef för organisationen. 

Text och foto: Mats Nydahl 
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Samordningsgruppen, SOG 
 
Ordförande: Kristina Lundahl 
 
Ordinarie ledamöter: Lars-Göran Wärn, Len-
nart Andersson, Ingrid Österberg, Amat Jeng, 
Sven-Åke Nordqvist, Sven-Olof Dahlin 
 
Ersättare: Catharina Antikainen, Anette Ry-
dell, Anthonia Zackari, Amalia Wärn 

  

Fysiskt deltagande. Sammanträdesrummet på Fredgagården var tillräckligt stort för att de som 
valt att delta på plats kunde hålla coronamässigt acceptabla avstånd. 



 

STÖD FIOH ! 
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Plusgiro 90 02 38 – 7  

Bankgiro 900 -2387 

Swish 1239002387 

 

Kontakta FIOH Nyhetsbrev:  

ansvarig utgivare Kristina Lundahl 

kristina.lundahl@fioh.org 

 

 

 
Vacker plats. Fredaggården är en hotell- och konferensanläggning nära Bråvikens vatten norr 

om Norrköping. 


