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Delegasjon fra FO Hordaland:
Fra styret: Mohamad Mehdi
Fra internasjonalt utvalg: Anna Y. Nurmohamed
Hospitanter: Sølvi Folkedal og Tor Eivind Karlsen
Delegasjonen ankom Kilimanjaro flyplass 15.11.17 og ble tatt imot av TASWO styremedlemmer,
Margreth Reuben og Duncan Mgati. Etter en times biltur ankom vi Moshi View Hotel sent på
kvelden. Den 17.11. byttet vi hotell, grunnet manglende fasiliteter og beliggenhet.
Den 16.11.17 hadde vi et møte med styret på ettermiddagen på Moshi View Hotel.
Tilstede: Opendo Ramadhani, Duncan Mgati, Francis Sungaya, Japhary Salum, Mohamad, Tor
Eivind, Sølvi og Anna.
Tema:
Vi gikk gjennom møteplanen og aktivitetsplanen for de kommende dagene og gjorde nødvendige
justeringer. Forberedende møte med kasserer for gjennomgang av regnskap og budsjett. Sølvi og Tor
Eivind fikk presentert to ulike praksissteder for hospitering. Hospitantene valgte å hospitere på
«Simba foot prints.» Belinda var utpekt som veilederen deres. Dagen ble avsluttet med fellesmiddag
med delegasjonen og styret i TASWO-K.
Den 17.11.17 møte på Bristol Cottage Hotel
Tilstede: Styret i TASWO-K, Mohamad og Anna og hospitantene
Tema:
TASWO-K presenterte og oppsummerte aktivitets rapport fra november 2016 til november 2017.
Forslag til budsjett for 2017-2018. Innen utgangen av året vil regnskapet for 2017 var klart.
Mohamad foreslo at styret kjøper bl.a. klistremerker og T-skjorter for synliggjøring (TASWO
Kilimanjaro) fra deler av overskuddet for 2017 og resten av overskuddet går til fradrag fra støtten fra
FO for 2018. Utgifter til årsmøtet var ikke ført og vil komme på sluttregnskapet som oversendes FO i
desember. Det er ikke klart om TASWO vil få refusjon for hele beløpet for ubenyttet billett. TASWO
har mottatt ca. kr. 3500 kr i refusjon fra det ene selskapet. Resterende på ca. kr. 4000 kan være tapt.
TASWO har engasjert en advokat og sendt nytt krav til flyselskapet. Aktivitetsplan for 2017 og
regnskapet samsvarer men unntak av ett kurs/skolering i økonomi til TASWO styret. Kasserer og
styreleder opplyste at kurset vil ble avholdt i desember.
Oppfølging og evaluering av TASWO-K sitt besøk til IFSW konferansen i Zambia. Utgiftene for
konferansen kommer på eget økonomi-ark. De har lært at de må være tidlig ute på internasjonale
konferanseturer mht reise og planlegging.
Refleksjoner fra Zambia-oppholdet og hva de ble opptatt av:
- Erfaringer fra andre sammenliknbare land er verdifull
- Arena for å lære og dele erfaringer
- Viktig for å promotere TASWO-K
Styret ytret ønske om å dra hvert annet år til regioner i Afrika og hvert annet år til Europa/Bergen.
Det er bla rimeligere for dem og flere kan dra dersom de holder seg innenfor regioner i Afrika. De
hadde en brosjyre om en internasjonal konferanse for sosialt arbeid som skulle holdes i Rwanda i
mars 2018. Styret ønsker å diskutere/foreslå å dele den økonomiske støtten fra FO slik at kun 1
person fra styret i TASWO-K reiser til Bergen og resten av midlene til gruppereise til en nærliggende
konferanse. Mohamad ville undersøke om muligheten om FO kan møte TASWO-K på et
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arrangement et eller annet sted i Afrika ifm en konferanse. I oktober 2018 skal TASWO-K være vert
for landsmøtet i TASWO. Dette er en anerkjennelse for jobben TASWO-K gjør som den mest aktive
avdelingen i TASWO. Før årsmøte var 25 medlemmer ajour med sin kontingent. Det er 10 fler enn i
fjor på denne tiden. Styret mente at flere kom til å bli medlem/betale på årsmøte som ble holdt dagen
etter. Styret meldte at det er sosialarbeidere som melder seg inn i TASWO med en forventing om å
oppnå fordeler / støtte fra andre organisasjoner/ jobb etc. Når de oppdager at dette ikke er tilfelle,
velger de å ikke betale/melder seg ut. TASWO ønsker å rekruttere flere medlemmer gjennom
arrangementer, arbeidsplassbesøk, og åpne for at organisasjoner/NGOèr som sysselsetter
sosialarbeidere kan bli organisasjonsmedlemmer. Ifølge tall fra kasserer i TASWO var det 42
betalende medlemmer etter årsmøtet.
Aktivitetsplan 2018:
Vi gikk gjennom forslag til aktivitetsplan for 2018. Det er planlagt en rekke aktiviteter. Det er ikke
tradisjon for å markere 8. mars. De ønsker å evaluere dette før de evt er med på å lage flere
arrangementer. De ble anbefalt om å se på dette i fremtiden. Det kom forslag om å ha hiv-aids-dag
markering og legal-week markering. FO foreslo at besøkene fra FO/TASWO og hospitering legges
til som egne aktiviteter, ettersom disse har egne poster på budsjettet. Styret meldte at de ønsker å
bruke deler av midlene til Norges besøk på deltakse i regionale konferanser. I 2018 avholdes en stor
sosialarbeiderkonferanse i Rwanda. Styret var samlet om at de har større utbytte av å delta styrke sitt
regionale og nasjonale nettverk i Afrika. I søknaden for 2018, vil styret søke om dette. Mohamad
formidlet at dette vil bli vurdert av FO Hordaland.
Styrets visjoner for TASWO-K:
Styrets virker offensiv og formidlet sin visjon for TASWO-K 5 år frem i tid:
- At de skal være mer enn 500 medlemmer
- At de blir en stor forening/organisasjon
- At Kilimanjaro blir hovedkvarteret for TASWO
- Få en lov på retten til å organisere sosialarbeidere
- Ønske om at nyutdannede skal betale kontingent før de er ferdig med utdanningen sin
Den 18.11.17 Årsmøte i rådhuset i Moshi
Det var ca. 75 deltagere fra hele Kilimanjaro regionen. En representant fra TASWO sentralt, Joseph
Kayunga var også til stede. Lærere/lektorer fra sosialarbeiderutdanningen ved universitet i Moshi og
faghøyskolen for den statlige sosialarbeiderutdanningen i Kilimanjaro var til stede i følge med noen
av sine studenter. Styreleder Francis åpnet årsmøte og presenterte årsmeldingen for 2017. Han gikk
gjennom aktivitetsplanen for 2018. Kasserer presenterte regnskapet for 2017 og budsjettet for 2018.
De øvrige styremedlemmene presenterte sine respektive tema som Zambia konferansen, TASWO
årsmøte og andre aktiviteter. TASWO sentralt ved Joseph Kayunga innledet med det politiske
arbeidet de holder på med sentralt, og annonserte at TASWO avholder landsmøtet sitt i Moshi i
2018. Det var ellers gode kommentarer og debatter særlig ifht aktiviteter, en betydelig forbedring ifht
tidligere år. FO fikk formidlet en hilsen til årsmøtet og samtlige fra delegasjonen holdt korte innlegg.
FO hadde kjøpt inn almanakker som gave for betalende medlemmer og til styret. Gavene ble delt ut
på slutten av årsmøtet. I følge kasserer ble det innbetalt ca. 15 kontingenter /restanser på slutten av
årsmøtet. Årsmøte gir inntrykk av et aktivt styre og åpenhet om aktiviteter og økonomi. I følge
oversikten er de ca. 45 medlemmer med hel eller delvis betalt kontingent i Kilimanjaro regionen. Det
er stort gjennomtrekk blant student medlemmene som reiser hjem til andre deler av landet etter endt
studier. Viktig med tiltak som sikrere at de fortsetter medlemskapet i TASWO når de flytter til andre
deler av landet. Dagen ble avsluttet med en oppsummering med og fellesmiddag med styret og
delegasjonen.
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Den 19.11.17 Ekskursjon
Mohamad ordnet med sjåfør som hentet oss på hotellet om morgenen og kjørte oss til foten av
Kilimanjaro. Fin tur der vi fikk se det frodige landskapet. På ettermiddagen ble vi invitert hjem til
Margreth på tradisjonell afrikansk middag sammen med resten av styret i TASWO. Flere
styremedlemmer var tilstede og vi fikk tid til å bli bedre kjent med flere av styremedlemmene.
Den 20.11.17 Hjemreise
Mohamad og Anna reiste hjem, men Sølvi og Tor Eivind startet sin hospitering. De sistnevnte dro
hjem til Norge den 25.11.17.
Oppsummering:
Styret i TASWO-k har jobbet aktivt med handlingsplanen og det deres engasjement synes for både
medlemmer og TASWO sentralt. Det er samsvar mellom aktivitetsplanen for 2017 og regnskapet
med underliggende dokumenter som ble fremlagt. Styret har fortsatt utfordringer knyttet til å drive
avdelingen for egne midler. Det er likevel potensiale for å øke medlemstallet og dermed inntektene.
Styrets evaluering av Zambia besøket var entydig positiv. Og de ønsker å prioritere regionale
konferanser fremfor årlige besøk til Norge. Dette vil etter deres erfaring bidra til regional og
nasjonal nettverksbygging. Det er fortsatt ønskelig at å opprettholde Norges besøk til
kompetanseheving på organisasjonsarbeid særlig for leder/kasserer/sekretær ettersom gjenvalg er
begrenset og tap av kompetanse er stor når disse går ut fra vervene. Styret har jobbet godt mht
hospiteringsprogrammet og anbefalinger fra tidligere. Kasserer oversender nye dokumenter når
årsregnskapet er ferdig. FO vil behandle søknad om støtte når den er mottatt. Bortsett fra bytte av
hotell var det ingen spesielle utfordringer på turen. Det anbefales at det ved fremtidige besøk
konsulteres med TASWO som kan sørge for reservasjon av hotell. Turen var ellers vellykket og
gjennomført i hht plan.

Bergen, 08.01.18
Mohamad Mehdi
Nestleder FO Hordaland
Anna Yasmin Nurmohamed
Sekretær Internasjonalt utvalg

Rapporten er skrevet på norsk og engelsk.
Rapporten sendes til FO Hordaland og TASWO-K
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