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FÖRORD

Det är dags för föreningens årsmöte, och denna gång samlas vi hemma hos Thor och
Jovelyn Klaveness på Ekgatan 7B i Malmö.

Under innevarande år kommer vi fortsättningsvis att arbeta vidare med utbildning och information till
föräldrar om deras möjligheter att få vård till sin familj och sina barn.

1. Årsmöte FTMS den 3 mars 2011
Du hälsas välkommen till föreningens årsmöte, torsdagen den 3 mars.

Tid: Kl: 18.00
Plats: Ekgatan 7B
Thor & Jovelyn Klaveness
OBS! Anmälan att komma till årsmöte är obligatoriskt då vi kanske behöver boka större lokaler vid
större antal deltagare. Fadder är automatiskt medlem i föreningen med rösträtt.
Anmälan kan ske både via telefon/e-mail eller brev till adresser angivna på sista sidan.

MEDLEMSKAP
Envar som underkastar sig föreningens ändamål och verksamhet har rätt att teckna medlemskap i
föreningen.
Envar som tecknar sig som fadder och/eller donerar pengar kontinuerligt till verksamheten räknas som
medlem så länge engagemanget som fadder/givare varar.

PÅ DAGORDNINGEN:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Val av mötesfunktionärer
Fastställande av röstlängd
Fråga om mötets behöriga utlysning
Styrelsens och projektledares verksamhetsberättelser
Revisionsberättelse
Beslut om ansvarsfrihet
Val av styrelse
Val av revisorer
Val av valberedning
Behandling av ärenden från styrelsen
Behandling av motioner
Övriga frågor

VAD ÄR FTMS?
FTMS, Filipino Tribe Mission Sweden är en kristen biståndsorganisation som bedriver och koordinerar
missionsverksamhet inom Filippinerna.
Biståndsarbetet rymmer områdena:
 Fadderbarnsverksamhet
 Skolundervisning i de lokala stammarna
 Utveckling av lokala skolor i samarbete med lokala myndigheter
 Barnhem, fosterhem, stöd för gatubarn
Missionsarbetet rymmer områdena:

Bibelundervisningsstöd till lokala församlingar

Evangelisationshjälp till pastorer

Utvecklingsarbete på bibelns grund

2. Nya och fortsatta satsningar 2011
Vi har erfarenheten av att många människor som lever i
stammar eller klanliknande förhållanden, utvecklat ett
ledarskap som innebär att hövdingen/ledaren tar alla beslut
rörande alla medlemmars liv. Även beslut som rör sig om
vad den enskilda familjen får äta, bo och vilken vård
barnen skall få.
Det är svårt för Filippinska organ att nå ut till dessa med
råd som skulle kunna förbättra deras levnadsvillkor, utan
att för den skull tvinga dem närmare storstäder eller in i s.k.
”lyxfällor.” Därför måste vi satsa på mer utbildning till
dessa ledare samt ett ökat samarbete mellan lokala
kommun- och stadsdelskontor och stamhövdingar/ledare som är inneboende i kommunen.
Barnhälsovårdsprojektet rullar vidare, som innebär att vi kan hjälpa barn att komma till läkare för
hälsokontroll, tandläkarbesök eller annat av behov. Vi behöver även bygga upp en akutinsatsfond.
Vi håller just nu på att gå igenom ekonomi och planering för verksamheten inför årsmötet, men vi kan
redan nu se att inom ramen för Barnhälsovårdsprojektet har vi samlat in tillräckligt med pengar för att
hjälpa en 14-årig Mamanwaflicka som behöver en hornhinnetransplantation. Vi har i dagsläget påbörjat
denna behandling tack vare många små och en stor gåva till detta ändamål.
SKOLBESPISNING
Vi har redan satt igång en satsning på att beslutet i byn Adlay, att driva en skolbespisning för sina elever
i förskola, grundskola och vidaregående, skall realiseras.
Vi kommer under vintern/våren hålla ett antal föredrag med detta ämne och hoppas att nå tillräckligt
med faddrar för att varje månad kunna sända SEK 15 000 kronor för att driva detta. I och med att detta
projekt kommer igång, räknar vi med två års drift innan kommunen helt tar över driften. James Oliver
hade underlättat detta projekt, men vi hoppas att fler näringskunniga, även i Europa, kan hjälpa oss med
goda råd inför denna uppstart, och gärna på plats med. Vi arbetar dock inte med avlönade arbetare från
världen utan volontärer som ger en tid av kunnande för att lära upp människor lokalt, eller ge underlag.

Tack för ditt bidrag till vårt arbete

Med detta tackar jag för denna gång och framför mitt och mina medarbetares varma tack för ditt
engagemang. Tala gärna med en vän om möjligheten att bli fadder eller stödja ett av våra många projekt
i Filippinerna.
Guds frid

Thor Klaveness
FTMS Philippines
Adlay, Carrascal
8318 Surigao del Sur
Philippines

FTMS Europe
Norreväg 11/46
S233 93 Svedala
Sweden

Fadderavgiften
Den månatliga avgiften för ett fadderbarn är
€20/SEK200 eller €15/SEK150 för gruppsponsor
och kan betalas på följande sätt:
1. Via autogiro
2. Via inbetalningskort som inbetalas per månad,
kvartal, halvår eller år efter eget val.
Vid betalning inom Sverige kan betalning göras
till konto enligt nederst på sidan.
För betalningar utanför Sverige men inom
Europa, betala till: NORDEA Sweden
IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960
SWIFT: NDEASESS

Internet sidor:
Hemsidan för nätverket:

www.tribemission.com
Filipino Tribe Mission Sweden’s hemsida:
Se FTMS i menyn
Filipino Tribe Mission Welfare’s hemsida:
Se FTMW eller Philippines i menyn
Fadderbarn:
Se Child sponsor i menyn

FILIPINO TRIBE MISSION SWEDEN
Org. Nr: 802422-2393
ftms@tribemission.com
Att: Klaveness
Norreväg 11/46
Ordförande Bodil Klaveness: klaveness21@hotmail.com
233 39 Svedala
Kassör Rosauro Maniquis: ro_cee@yahoo.se eller
Sverige
rosauro@tribemission.com
Kontoinformation:
Pg: 418296-0
Bg 5495-2361
Bank account: 9960 420418 2960
IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960
BIC-Code (SWIFT): NDEASESS

