STYREMØTE DEN 30.05.2017

TILSTEDE: Håkon, Vilhelm, Reidun, Kjetil, Eva og Anne-Marie
1) VALG AV STYRE
Nytt styremedlem: Eva Bru
Nytt styremedlem: Kjetil Dahl Knutsen
Einar Stenbrenden har gått ut av styret.
Øvrige styremedlemmer er:
Leder: Håkon J. Lunde
Sekretær: Birgitte Dahl Knutsen
Sekretær: Anne-Marie Corcoran Simonsen
Styremedlem: Reidun K. Knudsen Almås
Styremedlem Juliet Zahirah Chandrakanta Tøsse
Varamedlem: Anita Lenes
Varamedlem: Ada Raknes
2) OSLO KONTOEN TIL TSO PEMA
Det er fortsatt 2-3 faddere som betaler inn til denne kontoen. Birgitte tar
kontakt med disse for å gi dem nytt kontonummer. Hun har tilgang til
kontoen.
3) INNSAMLINGSREGISTERET
Vi avslutter forsøk på å melde oss inn i innsamlingsregisteret. Grunnet
endrede regler er det ikke relevant for oss å stå der. Det er også for
kostbart, prisen for å stå der er hevet.
4) SKATTEFRADRAG
Det er ikke mulig for oss på det nåværende tidspunkt å søke om
skattefradrag for våre sponsorer eller faddere. Foreningen er for liten og
for lokal. Vi trenger flere faddere i flerre deler av landet. Dette innebærer

at vi kan gi opp arbeidet med å skaffe sponsorer nå. Vi må jobbe for å få
flere faddere.
5) BYGGING AV NY SKOLE
Grunnet overnevnte omstendigheter samt at vi ikke får banklån uten
kausjonister må vi skrinlegge planer om bygging av ny skole. Vi har snudd
hver stein i dette forsøket. Sekretær skriver en e-post til den tyske
foreningen og informerer om dette.
6) NEPALTUR
Sekretær skriver en e-post til Karma Chozom for å informere om at vi nå
har gitt opp å få til finansiering av ny skole i Katmandu.
Videre vil vi høre om mulighetene for å besøke skolen i Katmandu til
høsten, og evt om når det passer for dem at vi kommer.
7) STAND PÅ TORGET
Vi planlegger å ha en stand på torget før sommeren fos å verve nye
faddere. Vi har et arbeidsmøte hos birgitte og kjetil så snart de har en
mulighet for dette. De kaller inn.
Forslag til stand;
• Enkel bevertning
• Bilde av Dalai lama og Vilhelm
• Tipse T.B.
• Bilde av klasserom og jentene
Eva tar kontakt med kommunen for å søke om plass når dato er bestemt.
8) NYHETSBREV
Sendes ut så snart vi får respons fra Karma
9) EVALUERING
Håkon foreslår å sende ut spørsmål til faddere i forbindelse med
nyhetsbrevet om hva fadderforeldrene synes om styrets arbeid. Hva kan
vi gjøre bedre? Hva er viktig for dem at vi bruker energien på? Hvorfor
støtter de oss? Fornøyd med informasjonen fra styret? Vi lar denne hvile
foreløpig. Stand først.

