Årsberetning for perioden 1. april 2017 og 17.mars 2018
Styret
Styret har i perioden bestått av:
Leder
Nestleder
Kasserer
Redaktør
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem

Berit Moen
Mayo Bustos Alfaro
Anne Karin Eidsem Hansen
Terje Enger
Javier Sandoval Guzman
Svein Mortensen
Charlotte Bratberget Jensen (31-3.-1.12.)
Cihan Karakoc

1.
2.
3.
4.

Adrian Larsen Steinbø (1.12.-)
Odd Albert Mikkelborg
Per Kristian Torp
Gro Hareide

Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem
Varamedlem

Revisorer: Unni Hagen og Hans Martin Solberg
Styret har hatt 9 styremøter.
Frammøtte av faste medlemmer har vært bra.
Charlotte, trakk seg som styremedlem og Adrian rykket opp på fast plass i desember.
Foreningen har nå 489 medlemmer. Det er en oppgang på 16 fra i fjor. Medlemmer som ikke
har betalt kontingent de siste 3 år strykes av medlemsregisteret. Har vi telefonnummer til
vedkommende eller vi sjekker mot f.eks Gule sider eller lignende, finnes de, blir de kontaktet.

Arrangementer og møter

1.

Åpent møte etter årsmøtet 31.3.
a. Cubas ambassadør Oscar de los Reyes Ramos: Situasjonen på Cuba i dag
b. Per Kristian Torp : Det cubanske folkestyret

2. Medlemsmøte 13. september på Grønland. Svein Mortensen holdt foredrag med egne
bilder fra Cuba -- CUBA FØR OG NÅ OG HVORFOR
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3. Medlemsmøte 12. oktober på Sagene samfunnshus
50 års markering av henrettelsen av Che Guevarra 9.oktober 1967 i Bolivia
-samt urbefolkningsfeiring.
Appeller og kultur, vel 130 frammøtte.
Mayo Bustos hadde laget ny Che-fane
4. Medlemsmøte 22. november med filmfremvisning på Malecon. Film: «Habana blues»
5. 27. november – markering av 1 årsdag for Fidel Castros død på Venezuelas ambassade
6. 23. januar, -revolusjonsfeiring på Frivilighetshuset, Kolstadgata 1. Dessverre dårlig
frammøte. Besøk fra Cubas og Venezuelas ambassader.

7. Samarbeid med LO i Oslos internasjonale utvalg om felles møte om Cuba 1. halvår
2018

8. Berit har møtt på forberedende møter i Sosialt Forum i forbindelse med
Globaliseringskonferansen 2018 hvor vi har meldt inn eget møte og stand
9. Styret er i gang med forberedelser ril nordisk Cuba treff høsten 2018

Annet
Brønnøysundregisteret er blitt ajourført.
Bankkontier i DNB er redusert til 3 (7).
Vi har pålagt låst konto i Nordea til Reisegarantifondet. Kontoen er på vel 300 000 kroner.
Vi har eget kontor på Grønland 12 som vi leier av Kvekersamfunnet. Der har vi også tilgang
på møterom som tar inntil 20 personer.
Henvendelsen fra Seefood Production (Filmselskap) om råd i forbindelse med å sende
Narvestad (Vaktmester i Borettslaget) til Cuba. Resultatet fikk vi i høst da NRK sendte
«Narvestad på ferie»

CubaNytt – informasjon til medlemmene
Bladet har kommet med 2 utgaver i perioden. Det er fremdeles et bindeledd til medlemmene.
Terje Enger er ansvarlig for bladet. Terje sende i tillegg velkomstpakke til nye medlemmer.
I tillegg utgir styret en Bulletin som sendes ut på e-post. Det er i enkelt pdf-format med siste
nyheter fra blant annet Granma. Det er tiltenkt å være en rask og rimelig informasjon til
medlemmene også om våre aktiviteter. Vi trenger flere e-postadresser.
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Brigader og reiser
Det har ikke vært noe aktiviteter på brigade og reiser i år, men det foreligger tilbud for
studiereise i juni 2018

Digitale medier – web-side og FB-sida
Dette har vært behandlet jevnlig i styret. FB-sida fungerer bra, og er enkel å administrere.
Web-sida(https://cubaforeningen.wordpress.com/) har vært tatt tak i gjennom året. Der skal
være info om styret, møter, årsmøteresultat, brigader/ reiser mm
Vår Webside er nå aktivert.

www.cubaforeningen.org

Humanitær hjelp
Etter vedtak fra årsmøtet 2017, har styret sendt 5500 euro til mediCuba og 6500 euro til
gjenreising etter orkanen Irma

Oslo,12. mars 2018
Styret
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