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Kära Fadder/Sponsor/läsare
Det är bara dagar kvar av det innehållsrika året 2013, varför vi vill
passa på att skicka en Jul och Nyårshälsning.
Under året har vi i Sverige arbetat med att ansöka om 90-konto,
och som du kanske känner till så krävs en hel del arbete för att
uppfylla de krav som ställs för att alla bidragsgivare till olika
projekt ska kunna lita på att vi håller vad vi lovar. Vår kassör har
kallat till extra årsmöte för att vi ska sätta oss in i de förändringar
som krävs och att vi alla ska se på vilket sätt vi bäst hjälper till.
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1. EXTRA ÅRSMÖTE 2013
Du hälsas välkommen till föreningens årsmöte, torsdagen den 12 december.

Tid: Kl: 18.30
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.

Val av mötesfunktionärer
Fastställande av röstlängd
Fråga om mötets behöriga utlysning
Kassörens redovisning avseende ansökan om 90-konto för föreningen
Beslut avseende eventuella korrigeringar i stadgar
Beslut avseende ansökan om 90-konto för föreningen
Övriga frågor

VAD ÄR FTMS?
FTMS, Filipino Tribe Mission Sweden är en humanitär biståndsorganisation på Kristen grund som bedriver och
koordinerar bistånd 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. Övrigt
Ordinarie årsmöte för FTMS 2014 kommer att hållas i månadsskiftet februari - mars 2014.
Om du vill närvara, anmäl ditt intresse till oss på adress enligt sista sidan.
Årsmötet kommer att hållas i Malmö. Tidpunkt och plats kommer att meddelas senare. Anledningen till
tidigareläggningen är att effektuera vårt beslut att ansöka 90-konto och att se till att de korrigeringar som
krävs blir uppfyllda. Vi kommer även att gå igenom rapport från Thor och Jovelyn avseende FTMS
årsmöte i Filippinerna under januari 2014.
Styrelsen har beslutat att starta ett bidragskonto för att kunna betala ut lön till medarbetare anställda via
FTMW i Filippinerna. På lång sikt önskar vi se att vi kan betala två heltidslöner, men i nuläget är målet
att så snart som det är möjligt anställa två personer på halvtid med preciserade uppgifter. Dessa två
halvtjänster önskar vi utveckla till heltidstjänster.
Situationen, mycket beroende på korruption och låg erfarenhet av bistånd i området vi verkar i, gör att vi
måste fokusera på intern vidareutbildning inom FTMW.

TILL SIST…
Vi arbetar ständigt med förnyelse, och nya människor ser dagens ljus. Vi behöver ditt stöd och vi
behöver nya idéer hur vi kan utvecklas. FTMS är en ideell förening där du är välkommen att medverka
både som stödjande medlem, fadder eller projektsponsor, men också med eget engagemang för att värva
nya medlemmar eller hjälpa till på olika sätt.
Kontakta oss gärna för att få veta mer.
Om ni vill boka oss för att få veta mer om Filippinerna och vårt arbete, kontakta oss gärna på angivna
nummer eller e-mail sist i detta nyhetsbrev.
Observera att vi gärna kommer för informationens skull, t.ex.
livet i de Filippinska provinserna, och om hur man kan ge
hjälp till egenförsörjning. Information som med fördel kan ges
till t.ex. Svensk skolungdom och scouter m.m. Det är du som
bestämmer temat i samråd med oss, t.ex. i samband med FNdagen eller internationellt engagemang eller temadag i er
verksamhet. Skola – Organisation – Arbetsplats, spelar inte
någon roll.

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
Kassör
FTMS in Philippines
Adlay, Carrascal
8318 Surigao del Sur
Philippines

FTMS in Sweden
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

FTMS FILIPINO TRIBE MISSION SWEDEN
Org. Nr: 802422-2393
Att: Klaveness
Norreväg 11/46
233 39 Svedala
Sverige
E-mail:
Föreningen Sverige
Föreningen Filippinerna
Ordförande
Kassör

ftms@tribemission.com
ftmw@tribemission.com
Andreas Eklund: andreas@tribemission.com
Thor Klaveness: thor@tribemission.com

Telefon:
Mobil:
Mobil:

040- 49 79 69
070-598 72 66 Thor Klaveness
076-067 52 38 Jovelyn Klaveness

Kontoinformation:

Pg: 418296-0
Bg 5495-2361
Bankkonto: 9960 420418 2960
IBAN: SE31 9500 0099 6042 0418 2960
BIC-Code (SWIFT): NDEASESS

