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Viktig information
ÅRSMÖTE
I förra nyhetsmailet skickade vi ut en kallelse till årsmöte den 7
april. Tyvärr fick vi inte klart årsredovisning och revision i tid, på
grund av sjukdom.
Det blir i stället ett ”extra” årsmöte den 7 april kl. 15.00. Mötet
hålls i Kyrkan vid Brommaplan, Drottningholmsvägen 400.
På dagordningen står ett namnbyte för ALEF. Vi vill byta ut ordet
”Fund” i Adult Learning and Empowerment Fund. Förslag från styrelsen är 1) Facilitators, eller 2) Forum. Välkommen att vara med
och besluta.
Anmäl gärna om du kommer till info@alef.org , så vi kan beräkna
fika. Även icke medlemmar är välkomna, men ni får inte vara med
och rösta.
Vill du bli medlem kan du sätta in 300 kr på pg 90 02 17-1, eller anmäl dig som månadsgivare via hemsidan (minst 30 kr) så blir du
automatiskt medlem.
Förutom namnbytet blir det information och samtal om projekten.
ORDINARIE ÅRSMÖTE hålls lördagen den 26 maj kl.15.00. Plats
blir troligen Tempus studenthem i Åkeshov, Bromma.

2. NY PERSONUPPGIFTSLAG
Ni har kanske sett bokstäverna GDPR fladdra förbi i nyhetsflödet. Det är en ny lag om lagring av personuppgifter. Du som får detta mail har någon gång lämnat din mailadress till ALEF för att få vårt nyhetsmail. Vi har
en datafil i vårt system där ditt namn, din mailadress, samt en anteckning om när och hur du prenumererade på mailet. Eftersom du gett oss din mailadress ser vi det som ett samtycke. Om du INTE samtycker föreslår vi att du klickar på ”avsluta prenumerationen” i detta mail.
Många av er är också givare och medlemmar, och finns då även i våra givar- och medlemsregister. Vi kommer att höra av oss till er i separata utskick om det, så ni får möjlighet att bekräfta eller avböja att vi lagrar
uppgifter i de registren.
När jag (ALEF:s ordförande, Hélène Boëthius) skriver detta, vill jag passa på att åter lyfta fram mina medarbetare på ALEF:s kontor, Halina, Catrin, Lars-Åke och Kenneth, som hjälper till att fixa alla dessa administrativa uppgifter, och därmed gör det möjligt för mig att koncentrera mig på själva kärnverksamheten! Samt
ALEF:s styrelse, som tar ansvar för att föreningen sköts på ett professionellt sätt.
Vill du också bli volontär för ALEF, eller kanske sitta i styrelsen? Hör av dig till helene@alef.org !

Följ med till Uganda
Vi har fortfarande ett par platser kvar på resan till Uganda 26/9—5/10.
De första tre dagarna tillbringar vi i Entebbe där vi besöker några studiegrupper och möter deltagare och gruppledare och hör deras livsberättelser. På söndagen besöker vi Kampala, Ugandas huvudstad, där vi
bl.a. ser en unik dansuppvisning på Ndere kulturcentrum. Måndag
morgon hämtas vi av Gazelle Safari tours, som tar oss till Lake Mburo
nationalpark där vi upplever djur och natur både från båt och med specialfordon. Därefter fortsätter vi till Bwindi Impenetrable Forest, där vi
gör en gorillasafari.
Vill du bli en av 8 resenärer? Beställ prospekt från helene@alef.org.
Sista anmälningsdag är 6 april. Du kan läsa mer om resan på vår hemsida, www.alef.org. (OBS! resan arrangeras av Hélène Boëthius privat)

Möt ALEF:s första trainee!
ALEF:s satsning på folkbildning för unga och vuxna fortsätter att växa. Vi börjar nu utveckla
material enligt ALEF:s metod på fler språk för fler aktörer. Därför har vi startat ett traineeprogram där vi kommer att utbilda framtidens eldsjälar som vill göra skillnad i andra människors liv.
I april åker vi till Kimpese i Demokratiska Republiken Kongo för att
skapa material på språket kikongo, och har glädjen att ta med vår
första trainee: Gina Manzizila, masterstudent i mänskliga rättigheter i
Stockholm. Vill du hjälpa oss att täcka resekostnaderna för Gina?
Swish 123 9002 171 eller pg 90 02 17-1. Skriv ”trainee” i meddelandet.
Beräknad kostnad för resa och uppehälle är 15 000 kr. Det här är ett
spännande första steg för att bygga ett team av experter på ALEF:s
metod.

ALEF på internationell kongress
25-27 mars deltar ALEF:s ordförande Hélène
Boëthius på ”World Literacy Summit” i Oxford, och ger ett föredrag om ALEF:s metod.
Vill du ha föredraget som pdf-fil? Maila till
helene@alef.org

ALEF

TELEFONNUMMER
Vi har nytt telefonnummer. Du kan nu ringa till
oss på 072-341 56 15. Om ingen svarar kan du
maila till helene@alef.org eller info@alef.org
eller skicka ett sms. Hélène kan nås på 070-630
44 55 när hon är i Sverige.
ALEF:s styrelse

Pg 90 02 17- 1
Swish 123 9002 171
ALEF är en politiskt och religiöst obunden
ideell förening som grundades 2010. Högst
25% av intäkterna används till insamling
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