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Ordföranden
har ordet

Kallelse till årsmöte
Samtliga medlemmar i SWEDOM inbjuds till
årsmöte lördagen den 29 oktober 2005
klockan 16.00 hemma hos ordföranden
Ruthine Strindholm och Jan Ekholm på
Stambanevägen 96 i Huddinge/Stuvsta.
Vägbeskrivning finns bilagd.

Hej alla SWEDOM medlemmar!
Hoppas att ni alla har haft en fin sommar med mycket
vila. Så mycket sol har jag i alla fall inte sett. Nu är
hösten här med sina härliga färger. Det har varit flera
fantastiska dagar, hoppas att ni har haft möjlighet att
vistas ute och kanske till och med varit i skogen och
plockat lite svamp.
På Dominica är det orkanperiod. Hitintills har
Dominica klarat sig ganska bra. Det är lite regnigt men
inte mycket mer än vanligt. Vi får hålla tummarna för
att det inte ska hända något allvarligt tillbud.
Dominicas före detta statsminister Eugenia Charles har
gått bort efter en tids vistelse på sjukhus i Martinique.
Hon blev 86 år gammal. Eugenia var statsminister i 15
år och var ledare för Freedom partiet.
Hon fick också namnet Ironlady. Hon regerade med
järnhand. Eugenia Charles var jurist. Hon fick sin
utbildning i Canada. Hon blev adlad Dame 1992 av
den engelska drottningen.
Under Grenadakrisen blev Dominica under hennes
ledning känt över hela världen. Eftersom Dominica som
enda land bland de karibiska öarna tillsammans med
USA skickade trupper till Grenada.

Efter årsmötet bjuder Ruthine och Janne på
något att äta och musik.
Ring 08 774 43 32 eller till Ruthine på
mobilnr 070 722 79 37.
Ring senast den 24 oktober och tala om ifall
du kan komma.

Förslag till dagordning:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Styrelsemöte den 8 sept. hos Lars Eriksson och Berith
Granath var ett planeringsmöte inför årsmötet och
avslutades med en utsökt middag.
Välkommen till årsmötet den 29 oktober klockan 16.00
på Stambanevägen 96 i Huddinge/Stuvsta!
Med vänliga hälsningar
Ruthine
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15.
16.
17.
18.

Mötets öppnande
Fastställande av röstlängd
Val av ordförande och sekreterare för
årsmötet
Val av två justeringspersoner
Val av två rösträknare
Fråga om årsmötet blivit behörigen utlyst
Fastställande av dagordning
Styrelsens verksamhetsberättelse för 2005
Resultaträkning 2004-09-01—2005-08-31
Revisionsberättelse
Ansvarsfrihet för styrelsen
Beslut om medlemsavgift för år 2006
Verksamhetsplan och budget för år 2006
Val av styrelseledamöter:
- ordinarie styrelseledamöter
- styrelsesuppleanter
- valberedning
- revisorer
Val av ordförande för 2006
Styrelsens förslag till stadgeändring
Övriga frågor
Årsmötets avslutning

Nyheter från Dominica

i korthet
05-Oct

12,000 capacity
Minister for Public Works, Ambrose George,
was pleased to announce that the seating
capacity of the new stadium would increase to
12,000. This follows a visit to the facility,
presently under construction, by Cabinet.
Source: DBS Radio

China to promote tourism
05-Oct
The PM announced that China has placed D/a
on it's approved destinations list, and has
promised to promote D/a tourism product.
Source: DBS Radio

05-Oct

$5 Million from China
EC$5 million plus several scholarships has
been promised by the People's Rep of China.
The money, earmarked for development in
communities, follows the PM's recent visit.
Source: DBS Radio

04-Oct

300,000 cruise ship passengers
The cruise ship season opened today, and it is
expected that about 300,000 passengers will
visit the island. The season runs Oct- May.
Source: DBS Radio

04-Oct CSME education drive
Govt. is stepping up their public education
campaign to sensitise people on the new
Caribbean Single Market Economy which
comes into effect Jan 1 2006. Ministry of
Foreign Affairs will be visiting every community
as part of the campaign. Source: DBS Radio

Ett glatt gäng medlemmar i SWEDOM har anlagt bryggan på
St. Saxaren. Foto: värden Bosse Hallberg

Sommarens medlemsmöte
Vad kan vara trevligare än sommarens
medlemsmöten (om jag får skriva i plural – alltså
med en förhoppning om att ”traditionen” fortsätter)
hemma hos Birgitta och Bosse Hallberg på St.
Saxaren? Vi 14 Dominica-vänner som samlats fick
njuta av en fantastisk vacker dag i Stockholms
skärgård. På Saxarfjärden framför Birgittas och
Bosses brygga pågick en seglingstävling. Maten
som Birgitta och Bosse bjöd på skulle göra sig i
vilket kockprogram på TV som helst. Från snittarna
vid ankomsten till kycklingen som kryddades med
Bello pepparsås.
Självklart fick vi köpa Kubuli Beer till solidariska
priser (alltså höga). Pengarna gick oavkortat till
SWEDOM:s projekt till stöd för förskolorna i
karibterritoriet.

29-Sep Youth skills boost
$128,000 has been received by the Youth
Division and will be used for computer hardware
and training. Source: DBS Radio

29-Sep Policy on Gender
A draft national policy on gender & equality is to
go to Cabinet before the end of the years. Rosie
Brown of the Womens' Bureau said the policy
covered many areas, and that at present the
policy was in the process of getting feedback.
Source: DBS Radio
Partytältet är uppsatt. Flaggan är hissad. Mötet kan börja.

28-Sep Dragnet!
Operation Dragnet will soon be launched to
tackle the issue of Human Trafficking on the
island. Source: DBS Radio

Det saknades inte samtalsämnen: valresultatet i
Dominica, landets ekonomi, kinesernas intresse för
Dominica, turistnäringen och SWEDOM stod
bland annat på vår dagordning.

26-Sep Electricity bills reduced?
Govt. are saying electricity bills will be reduced
by December if the proposed Petro-Caribe
arrangement for cheaper oil from Venezuela
comes on-stream. Source: DBS Radio

Tack till Birgitta och Bosse!
Berith Granath

Daniel –
12 år i Dominica

Daniel Rundström på St. Saxaren sommaren 2005. Foto: Lasse
Berg

Daniel Rundström har bott i Dominica i 12 år.
1993 sålde han sitt hus på Ljusterö i Stockholms
skärgård och flyttade till sitt nya hemland.
- Jag har alltid drömt om Västindien, säger Daniel. I
början av 60-talet besökte jag området för första
gången, då var det Bahamas.
Daniel var flygmekaniker vid F2 utanför
Stockholm under andra världskriget. När kriget var
slut sökte Daniel sig ut i världen. Han hamnade hos
den legendariske flygaren von Rosen i Etiopien.
- Jag sökte helt enkelt ett jobb hos von Rosen. Han
var ju nära vän med den etiopiske kejsaren och hade
fått tillstånd att flyga i landet. Men det han framför
allt gjorde var att bygga upp flygvapnet i Etiopien.
Jag kom till landet 1946 och blev kvar i 7 år. Det var
där jag lärde mig att flyga, säger Daniel.
Daniel köpte ett mindre plan från Burma, gjorde i
ordning det, som han uttrycker det, och tog sin första
flyglicens 1949.
Krokodiler och andra äventyr
- Min tid i Etiopien blev verkligen en språngbräda
för mig. Jag fick uppleva fantastiska äventyr, minns
Daniel.
Med sitt lilla plan flög han över landet och landade
ofta ”mitt i bushen”.
- Jag flög ofta krokodiler, krokodilskinn och fisk,
förklarar Daniel.
Efter Etiopien flyttade Daniel så småningom till
Tyskland. Han började flyga fraktflyg för Lufthansa.
- När charterflyget kom igång började jag flyga
turister till Medelhavet, Rimini, Sicilien, Mallorca
och senare Kanarieöarna, förklarar Daniel.

Daniel har flugit ett stort antal olika flygplan,
från små till riktigt stora. Från korta till långa
sträckor. Han har minnen av många passagerare.
Värme och vänlighet
Daniel lämnade sitt jobb i Tyskland i början av 80talet. Han bosatte sig på Ljusterö. Daniel är
medveten om betydelsen av att leva sunt. I en
annons i tidningen Hälsa såg han en annons om
tomter på Dominica. Han reste till Dominica 1992
och bestämde sig: Här vill jag stanna.
- Jag valde Dominica för klimatet, värmen och
människorna, säger Daniel. Här är människorna
äkta. De visar sina känslor och förställer sig inte.
Daniel började planera för sitt boende i
Dominica. Han byggde en modell av sitt drömhus.
- Jag anlitade en dominikansk arkitekt som
ritade mitt hus. Men min modell var bättre. Så det
blev efter den modellen som vi byggde huset. Jag
använde material som fanns i landet. Jag anlitade
lokal arbetskraft, cirka 10 killar från byn, minns
Daniel.
Svenskbyn
Byn är Cochrane. Daniel bedömer att det bor några
hundra människor i byn. I ”svenskbyn” i Cochrane
finns det 20 tomter. Sex av dessa ägs av svenskar,
varav Daniel är en. I byn finns det också två tyskar
och en amerikan.
- Men vi umgås inte bara med varandra,
förklarar Daniel. Jag har många dominikanska
vänner. Eftersom jag har bott i Dominica i 12 år
både sommar och vinter har jag förstås skaffat mig
dominikanska vänner. De flesta svenskar som bor i
Dominica bor ju där under vintern och i Sverige på
sommaren.
Sedan förra året gör också Daniel det. Han
fyllde 80 år i somras. Och han längtar tillbaka till
sitt andra hemland: Dominica.
- Jag åker dit senast i december, hälsar han.
Berith Granath

Nomineringar till styrelsen
Senast den 25 oktober ska förslag till namn på
styrelseledamöter vara valberedningens sammankallande
Lars Eriksson tillhanda på e-post
lars.eriksson.sthlm@telia.com eller telefon 08-643 26 80

Handlingar till årsmötet
Verksamhetsberättelse och bokslut för år 2005
Medlemsregister 2005-08-31
Revisionsberättelse för år 2005
Verksamhetsplan och budget för år 2006
Styrelsens förslag till stadgeändring
Verksamhetsberättelse och verksamhetsplan ingår i detta
nummer av WK. Övriga handlingar delas ut på årsmötet.

Verksamhetsberättelse för

2005

Utsända minst 4 nummer av WaitiKubuli
Medlemsbladet har utsänts enligt den årsplan för utgivning
som styrelsen beslutat om.

Inbjuda till ett eller två medlemsmöten
Styrelsen för Sweden – Dominica Friendship Association,
SWEDOM, får härmed lämna föreningens verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 2004-09-01 – 2005-08-31.
SWEDOM är medlem i Forum Syd.

Föreningen har haft medlemsmöte på Stora Saxaren. På
grund av att SWEDOM inte deltog i TUR-mässan under
våren, utgick också medlemsmötet i samband därmed.

Årsmöte

Arbeta med reserådgivning och marknadsföring
avseende Dominica

Föreningens åttonde årsmöte ägde rum den 6 november
2004 på Klara Södra Kyrkogata 20 i Stockholms FNförenings lokaler i närvaro av 15 medlemmar.

Caribia/Carib Travel AB, Västindienspecialisten m fl företag
ger våra medlemmar rabatter på flygresor och hotell mot
uppvisande av medlemskort. Det har utnyttjats av ett stort
antal SWEDOM-medlemmar.

Styrelsen
Styrelsens sammansättning 2005
(mandatperiod anges inom parentes):

Underhålla SWEDOM:s hemsida
Hemsidan uppdateras kontinuerligt när något nytt inträffar
inom föreningen.

Ordinarie ledamöter 2005
Ruthine Strindholm (2 år), ordförande 2005
Ingalill Berg (2 år), sekreterare 2005
Lars Berg (1 år), kassör
Rosa James (2 år)
Leif Ryding (1 år)
Kerstin Ståhl (1 år), fyllnadsval

Suppleanter 2005 (alla valda på 1 år)
Lars Örtemark
Ulla Sundberg
Bo Hallberg
Berith Granath
Francisca Fagerholm
Jan Ekholm

Revisorer 2005 (båda valda på 1 år)
Lars Agerberg
Gunvor Ngarambe

Valberedning 2005 (alla valda på 1 år)
Lars Eriksson, sammankallande
Doris Johansson
Leif Ståhl

Styrelsemöten och medlemsmöte
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit tre protokollförda sammanträden, varav ett var det konstituerande
styrelsemötet. Hos Birgitta och Bo Hallberg på Stora
Saxaren hölls sedvanligt medlemsmöte den 19 juni.

Fortsätta SWEDOM-projektet riktat direkt till
samtliga förskolor i Karibreservatet
Föreningen har under verksamhetsåret samlat in 3.510 kronor
till de fem förskolorna i Karibreservatet. 3.360 kronor har i
huvudsak använts till skol- och förbrukningsmateriel enligt
redovisning från ansvarig lärare Connie Williams. 150 kronor
återstår att fördela.

Söka bidrag från Radiohjälpens insamling
”Världens barn” för hjälp till handikappade barn i
Karibreservatet
För att kunna söka bidrag från Radiohjälpen erfordras ett 90konto. Eftersom SWEDOM är en liten förening med små
resurser är det ekonomiskt omöjligt att skaffa ett sådant
konto.

Styrelsens förslag till

Verksamhetsplan för 2006
? Utsända minst 4 nummer av medlemsbladet
WaitiKubuli.
? Inbjuda till ett eller två medlemsmöten.
? Arbeta med reserådgivning och marknadsföring avseende
Dominica.
? Medverka på TUR-mässan 2006 i Göteborg.
? Nytrycka SWEDOM:s folder om Dominica.
? Underhålla SWEDOM:s hemsida.
? Fortsätta SWEDOM-projektet riktat direkt till samtliga
förskolor i Karibreservatet.

Medlemmar
Antalet medlemmar i SWEDOM, som har betalat
medlemsavgiften 2005, var 125 fram till den
31 augusti 2005. (114 medlemmar 2004.)
Verksamhetsberättelsen innehåller en redovisning av
genomförda aktiviteter enligt verksamhetsplanen, resultat
och balansräkning samt en medlemsförteckning.

Verksamhetsplan 2005
Årsmötet beslutade att följande verksamhetsplan skulle
gälla för år 2005:

SWEDOM:s styrelse 2005
Ruthine Strindholm, ordförande
E-post rstrindholm@yahoo.com
Mobil 070 722 79 37
Lars Berg, kassör, Ingalill Berg, sekreterare
E-post lars.berg@spray.se
Tel 08 560 324 35
Rosa James, Leif Ryding och Kerstin Ståhl är också
ordinarie ledamöter. Jan Ekholm, Francisca Fagerholm,
Berith Granath, Bo Hallberg, Ulla Sundberg och Lars
Örtemark är suppleanter

