STYREMØTE DEN 12.01.2017

TILSTEDE: Håkon, Vilhelm, Birgitte, Kjetil og Anne-Marie.
1) INTERVJU/PRESSEMELDING:
Håkon, Vilhelm og Anne-Marie skal på et møte i «Øyene» den 18.01.17.
Journalist Therese Eskelund (therese@oyene.no) ønsker et intervju med
oss. Vi tar med utkast til en pressemelding som vi ønsker hjelp til å
ferdigstille. Pressemeldingen ønsker vi å sende ut til så mange aviser som
mulig. Vi kan også sende ut pressemeldingen til «Buddhistforeningen»,
«Norge-Nepalforeningen» og «Venner av Tibet».
2) FACEBOOK –AKSJON:
Kjetil, Birgitte og Anne-Marie lager en face book- aksjon i etterkant av
pressemelding og Øyene intervju. Her oppfordres venner til å vipse
penger som skal gå til bygging av ny skole i Katmandu. Legger ved en link
til pressemeldingen. Vi møtes onsdag den 25.01. kl.16.00 i Storgaten 20.
3) GENERALFORSAMLING:
Sekretær starter med årsrapport som sendes til styremedlemmer for
innspill.
Ingen står for valg i år, men Stenbrenden har gått ut av styret. Kjetil
ønsker å gå inn som styremedlem, hvilket vi er umåtelig glade for! Eva
Bru vurderer også å bli styremedlem. Velkommen er hun.
4) BYGGING AV SKOLEN:
Håkon har snakket med DNB. De undersøker nå mulighetene for banklån
og gir tilbakemelding til Håkon. Vi kan også kontakte Sparebank 1 og
høre om mulighetene for lån der. Vi avventer svar fra DNB.
Vi har fått mail fra Barbara. De starter byggingen i februar. Barbara
sender oversikt over byggekostnader når hun kommer hjem fra ferie i
Frankrike. Håkon ønsker at vi gjør et nytt framstøt mot NORAD. Etter at
tyske myndigheter bidrar så sterkt med bygging har vi nye og meget

gode kort på hånden ovenfor NORAD. Vi avventer svar fra Barbara med
kostnadsoverslag.

5) NYHETSBREV:
Skal påbegynnes snart. Anita skal snart til Nepal. Hun kan forhøre seg litt
om bygge prosessen i Jumla. Vi venter med å sende ut nyhetsbrev til det
nærmer seg generalforsamling.
6) STYREREFERATER:
Håkon ønsker at styrereferatene settes inn på nettsiden vår. Birgitte skal
gjøre dette. Styrereferatene sendes til henne.
7) INNSAMLINGSREGISTERET:
Vi er fortsatt ikke registrert. Dette fordi norske myndigheter fortsatt ikke
er enige med seg selv om viktigheten av å være registrert der. Kjetil tar
opp tråden igjen.
Det er viktig at våre fadderforeldre og særlig våre sponsorer har
anledning til å trekke fra donasjoner på selvangivelsen. Dette må være i
orden før vi går ut for å skaffe sponsorer.
8) GRASROTANDELEN:
Vi ønsker å være registrert her. Birgitte og Kjetil undersøker saken.

NYTT STYREMØTE TIRSDAG DEN 31.01
KL.17.00, STORGATEN 20.

