
Ina Pedersen redegjorde for styrets arbeid for å ffi oversikt over økonomi og struktur i foreningen.
Det var over 50 vedlegg til sak 1 , som viser at det er et omfattende område.
Styret har hatt forskjellige framlegg til endring med henblikk på økonomistyring og
kostnadsreduksjon.
Styret har mølt liten forståelse og samarbeid fra partnerne våre i Gambia, og har opplevd å bli

motarbeidet både der og her hjemme. Dette er hovedgrunnen til at styret ikke finner å kunne forsette
i denne posisjonen lenger og fratrer som helhet fra sine verv.

Sak2.

Oppgør av arv til legatar.

Denne saken har versert i Butterfly Friends og andre fora siden årsmøtet i 2018.
Det dreier seg om disponeringen av en arv foreningen mottok fra avdøde Ter.le Skogsfiord i2016.
Arving er Butterfly Friends, og penger/understøttelse skal også tilfalle Terje Skogs{ords fadderbarn
som er benevnt i testamentet, og som gikk på Butterfly Friends sin skole.

I2018 etterlyste avdødes bror dokumentasjon/plan for hvordan pengene fordeles.
Et av medlelnmene i styret laget et oppsett som vedkommende bror ga sin tilslutning.

Denne saken ble imidlertid ikke løst i ettertid, siden det er betydelig dissens om hva avdøde mente
og ga uttrykk for mens han levde.

Det ble phmøtetTll -21laglframtre forslag til avstemming.
I tillegg kom et benkeforslag, som ikke ble tatttilfølge. Argumentet for dette: I den foreliggende
situasjon var man fraskåret frah gtrøre dette kjent for medlemmer som ikke fysisk var tilstede.

Det kom flere innsigelser fra de fremmøtte på saksbehandlingen i denne saken. En fremholdt at
dette var en for stor og viktig sak til å avgjøres på den måten dette møtet ble awiklet på. Det var
begrenset adgang til diskusjon, benkeforslag ble ikke tatt til følge. En sa at behandligen av sakene
stred mot hans rettsoppfatning. Det ble ikke åpnet for en utsettelse av behandlingen av saken.

Valget ble avholdt som planlagt.

Valgseddel og benkeforslag: se nedenfor.

Totalt ble det avgiu 31 stemmer som fordelte seg slik:

Forslagl.:0stemmer.
Forslag 2.: 17 stemmer
Forslag 3.: 5 stemmer.

Avholdende: 9 stemmer.


