Välkommen
till årsmöte
för Hjälpsamhetsförbundet
Rodef Chesed
Tisdag 9 juni 2020, kl. 19:00

Årsmötet
på video
På grund av Coronaviruspandemin blir
årsmötet på video.

Hjälpsamhetsförbundet Rodef Chesed,
c/o Levy, Riddargatan 78, 114 57 Stockholm

För att delta anmäl dig senast den 2 juni till
info@rodefchesed.se så skickar vi ut en länk
så du kan ansluta dig.

E-post: info@rodefchesed.se
www.rodefchesed.se
Ordförande
Alf Levy
+46 73 625 65 38

Årsredovisningen kan beställas på
info@rodefchesed.se
.
Dagordning finns på omstående sida.
Hjärtligt välkommen att delta!

Styrelse

/Styrelsen

Ordförande: Alf Levy
Kassaförvaltare: Jair Kaplun
Övriga ledamöter: Eva Adler, Sam
Rotstein, Lennart Schuss, Vivianne Nisell,
David Smolak, Harry Flam
Suppleanter: Ulf Birnik,
Revisorer: Aukt.revisor John Osser

Vi har hjälpt
behövande i 150 år!
Vårt arbete bygger på våra medlemmars
bidrag, -att vi får ekonomiskt stöd, -vilket
gör det möjligt att hjälpa de som har det
ekonomiskt besvärligt. Visa din solidaritet
med andra judar i Sverige genom att vara
medlem i Rodef Chesed. Allt du ger går
oavkortat till bidrag. Vi har inga anställda
och styrelsen utför allt arbete ideellt.

Du som betalar medlemsavgiften årsvis
betalar 150 kr.
Du kan också bli Ständig medlem för
endast 1 000 kr.
Avgiften betalas in på BankGiro 5101-2524
eller med Swish 1236619431
OBS betala inte på plusgiro, det har upphört
Kom ihåg att meddela ditt namn.

Medlemsavgift

Du hjälper oss att hjälpa behövande, äldre,
sjuka samt barnfamiljer som har svårt att
klara sin dagliga tillvaro.

Dagordning

1.

Mötets öppnande

2.

Godkännande av dagordningen

3.

Val av ordförande att leda årsmötet

4.

Val av sekreterare till årsmötet

5.

Val av två justeringsmän att jämte
ordförande justera årsmötesprotokollet

6.

Frågan om årsmötets stadgeenliga
behöriga utlysande

7.

Fastställande av röstlängd

8.

Framläggande av årsberättelse

9.

Framläggande av årsredovisning och
revisionsberättelse

10. Fastställande av resultat- och
balansräkning
11. Fråga om val av dechargeordförande
att leda punkt 12

Årsmöte för
Hjälpsamhetsförbundet
Rodef Chesed
Tisdag 9 juni 2020

12. Frågan om beviljande av ansvarsfrihet
för avgående styrelse
13. Beslut om storlek på styrelsen och om
suppleanter skall väljas
14. Val av ordförande för verksamhetsåret
2020
15. Val av övriga styrelseledamöter och
suppleanter för verksamhetsåret 2020
16. Val av auktoriserad revisor för verksamhetsåret 2020
17. Val av valberedning för verksamhetsåret 2021
18. Fastställande av medlemsavgift för
verksamhetsåret 2021
19. Övriga frågor
20. Årsmötets avslutande

Vi är en ideell
hjälporganisation
som stödjer enskilda
judiska personer och
sociala verksamheter.
Vi förvaltar arv och
donationer i form av
fonder och stiftelser.

Verksamheten

•

Unga människor får möjlighet att
utbilda sig till ungdomsledare på
Glämsta genom programmet Lennart
Skutins Fyra årstider.
Detta bekostas med stiftelsemedel som
testamenterats av Lennart Skutin.

•

Barn med särskilda behov får
möjlighet att komma till Glämsta
sommarläger genom att vi bekostar
assistenter som hjälper dem under hela
vistelsen.

•

Vi bekostar Hillelskolans kurator så
att de elever som har behov av kuratorsstöd kan få det under skoltid.

•

Seniorer som bor i sitt eget hem får
tillfälle till social samvaro på
verksamheten Terrassen på Judiska
Hemmet. Detta har bekostats till stor
del med medel vi fått testamenterat av
Bruno och Teresa Ehrlich.

•

Människor i livets slutskede som
saknar anhöriga ges möjlighet att
ha någon vid sin sida tack vare våra
fondmedel.

•

Både unga och äldre personer, som
inte får sin ekonomi att gå ihop kan
söka ekonomiskt stöd från Rodef
chesed.

VERKSAMHETSBERÄT TELSE FÖR
V E R K S A M H E T S Å R E T 2 019

Protokollförda
möten
Under verksamhetsåret 2019 har styrelsen för
Rodef Chesed haft fem styrelsemöten. Mellan
styrelsemöten kommunicerar styrelsen med
e-post och telefon. Styrelsen kan och har fattat
brådskande beslut medelst e-post.
Styrelsen har för att effektivisera styrelsearbetet
en social kommitté samt en placeringskommitté.
Den sociala kommittén sammanträder mellan
ordinarie styrelsemöten samt i samband med
ordinarie styrelsemöten för att hantera mindre
sociala ansökningar. Placeringskommittén
sammanträder två gånger per år eller vid behov.

VERKSAMHETER SOM RODEF CHESED STÖT TAT
GENOM TIDERNA . PÅ DENNA BILD CAFÉ 84.

Till sist
Styrelsens vill rikta ett varmt tack för medlemskap och gåvor till föreningen Rodef Chesed,
vilket hjälper oss att upprätthålla den värdefulla gamla judiska traditionen att hjälpa sin
behövande nästa.

Testamentera

Stockholm i april 2020

När du ger en gåva eller testamenterar pengar
till Rodef Chesed försäkrar du dig om att
varenda krona går till att hjälpa behövande
personer. Du kan också bilda en fond i ditt eller
någon annans namn för att bevara minnet av
givaren eller mottagaren.
Vi har inga anställda och styrelsen utför allt
arbete ideellt.

Ekonomi

Föreningens ekonomi i framgår av den
ekonomiska redovisningen.

Nu finns vi
på nätet!
På nätet kan du ansöka om stöd och bli
medlem. Här har vi information om våra
stiftelser, nyheter och hur du kan gå tillväga
om du vill testamentera.
Välkommen in till www.rodefchesed.se

