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Välkommen till årsmötet då 
vi firar SVETAN 50-år!  

Tid:  

Lördag den 14 april kl 13 - 20 (13-17 årsmötesförhandling, 17-20 middag med 

dans) 

Plats: 

Folkets hus i Rågsved, RÅGSVEDSTORGET 11, 124 65 Bandhagen 

Program: 

• 13:00 Emma hälsar alla välkomna, välkomnar ambassadören Dr Willibord 

Slaa som är öppningstalare. / Emma wishes everybody welcome, 

introduces Embassador Dr Willibrod Slaa, first speaker 

• 13:05-13:20 (på ett ungefär) Öppningstal av Dr Willibrod Slaa/Opening 

speech of Embassador Slaa 

• 13:20-13:45 Hur SVETAN bildades, Lars Ekengren/How SVETAN was 

founded, Lars Ekengren 

• 13:45-14:15 Kaffepaus - tio min där Linus Dunkers i sin roll som sponsor 

berättar om Bitcoins i Tanzania/Break for coffee - ten minutes were Linus 

Dunkers, in his role as sponsor, will speak about Bitcoins in Tanzania 

• 14:25-14:50 Habaris historia – Eva Löfgren/The History of Habari - Eva 

Löfgren 

• 14:55-15:45 Diskussionspass om SVETANs framtid/Discussion on the 

future of SVETAN 
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16:00-17:00 Årsmötesförhandlingar inklusive presentation av de 

nytillkomna i styrelsen/ The neagotiations of the Annual meeting 

including presentation of the new board members. 

För de deltagare som ej deltar vid årsmötet så finns det möjlighet att 

mingla i foajén./For participants who will not take part, there will be an 

oppertunity for mingeling in the lounge. 

• 17:00-17:30 Mingel 

• 17:30 FEST med tanzanisk mat och musik, i form av Dekula 

band/Celebration with Tanzania dinner and music (Dekula band) 

• 18:30 Tårta, dans mer Dekula band!/Cake, dance and more dekula band. 

Biljett till avslutande middag och dans: 200 kr /Tickets for dinner and dance: 

200kr (to be paid cash or with Swish on site).  

Anmäl ditt deltagande senast 6 april till svetan@svetan.org och var tydlig 

med om du avser att stanna på festen med middag och dans. Anmälan är 

bindande men går att överlåta till en annan person. Betalning sker på plats, 

antingen kontant eller via Swish.  

Vägbeskrivning: 

 Åk till tunnelbanestation Rågsved (Grön linje mot Hagsätra, ca 22 minuter från 

Centralen). Väl framme, ta till höger utanför utgången från tunnelbanan. Gå 

ner till det runda torget och korsa det. Ingången ligger vid tegelpelaren. 

The meeting will take place at Folkets hus, Rågsved. Adress: Rågsvedstorget 11, 

close to the subway station Rågsved (green line towards Hagsätra) 

 

Questions? Contact Emma Kreü, chairperson: emmakreu@gmail.com 
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