ÅRSMØTE M/ GENERALFORSAMLING I TSO
PEMA FADDERFORENINGEN DEN 31.03.2016

Møteleder: Haakon Lunde
Referent: Anne-Marie Corcoran Simonsen
Underskriving av protokoll: Birgitte Dahl Knutsen og Kjetil Dahl
Knutsen

2. Årsrapport
Godkjent

3. Regnskap
Godkjent

4. Endring av statutter
Paragraf 1 står uforandret
Paragraf 2 endres til:
«Foreningens medlemmer er fadderforeldre for skolebarna»
Paragraf 3 endres til:
«Foreningen har en leder og et styre bestående av leder, kasserer, sekretær og
inntil 4 styremedlemmer, samt 2 varamedlemmer. Leder og styre velges på
generalforsamlingen for 2 år av gangen. Styret konstituerer seg selv. Ved ellers
likt stemmetall vil leder ha dobbeltstemme i styrevedtak.»
Paragraf 4 er ny:
«Lederen i styret har ansvar for å kalle inn til styremøte»

Paragraf 5 endres til:
«Lederen og styret har ansvar for at de innbetalte bidrag oversendes til barna
gjennom lama Gondup med passende intervaller.»
Paragraf 6 endres til:
«Lederen og styret skal være behjelpelige med å formidle kontakt mellom
skolen i Nepal/India og fadderforeldrene»
Paragraf 7 endres til:
«Foreningen skal ha møte minst 1 gang i året. Et slikt møte kan fungere som
generalforsamling. Generalforsamlingen avholdes innen utgangen av 1. kvartal
hvert år. Innkallingen skal sendes ut minst 1 måned før generalforsamlingen.
Forslag som skal behandles på generalforsamlingen skal være hos styret minst
2 uker før generalforsamlingen. Fullstendig saksliste skal sendes ut til
fadderforeldrene minst 14 dager før generalforsamlingen. Generalforsamlingen
skal inneholde:
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Pararaf 8 står uforandret

Paragraf 9 endres til:
«Bidrag per barn er kr. 150,-------etthundreogfemti per måned og betales
forskuddsvis hver måned fortrinnsvis med fast trekk i banken.»

Paragraf 10 er ny:
«Styret har anledning til å kåre æresmedlemmer»

- Æresmedlem
Vilhelm Schjelderup utnevnes til æresmedlem. Han mottar diplom som
er laget, og deles ut av leder Haakon Lunde. Han får blomster og et
nyinnrammet bilde av seg selv og H.H. Dalai Lama. Haakon takker Vilhelm
for å ha startet Tso Pema Fadderforeningen. For å ha vært en utrettelig
leder for foreningen og Kailashskolene i alle år. Han har muliggjort lama
Gondup sin drøm om bygging av Kailashskolene som i dag omfatter 4
skoler og ca 2200 skoler. Han blir hyllet som en stor mann ved skolene i
Nepal og India. Vilhelm Schjelderup vil aldri bli glemt for sitt arbeide. Han
er en stor inspirasjonskilde for oss alle.

5. Innkomne forslag
Ingen forslag har kommet inn.

6. Handlingsplan
Er gjennomgått og er godkjent.

7. Valg
Julie Tøsse ønsker å delta som styremedlem. Hun er hjertelig velkommen.
Reidun Knudsen Almås og Einar Stenbrenden har vært aktive i styrearbeid en
stund, og velges formelt inn i styret. Vi er glade for deres flotte bidrag. Vi har
store utfordringer foran oss og trenger mange hender.

8. Eventuelt

Revisor
Styret mener at foreningens utgifter til revisor er uforholdsmessig høy i forhold
til vårt enkle regnskap. Det drøftes om det er et offentlig krav om at revisor skal
ta seg betalt. Reidun undersøker mer rundt kravene til revisor, hun påtar seg å
evt finne en revisor som er billigere eller gratis hvis det er lovmessig åpning for
dette.

Innsamlingsregisteret
Generalforsamlingen vedtar at vi skal melde oss inn i innsamlingsregisteret. Det
er ikke et offentlig krav om å være registrert i registeret. Men hvis vi skal
komme i betraktning om å søke offentlige midler må vi være registrert. Det er
også viktig å være registrert når vi framover skal ut å skaffe givere til skolen,
samt flere fadderforeldre.
Det koster kr. 4000 i engangsbeløp å registrere seg. Videre koster det kr. 2000 i
årsavgift. Utgiftene skal regnskapsføres, kan ikke gis i gave. Vi må også i denne
forbindelse søke myndighetene om godkjenning. Innmelding og søknad om
godkjenning vil skje på neste styremøte den 14. april
Når vi er offentlig godkjente kan alle faddere føre opp donasjoner/utgifter på
selvangivelsen og få trukket det av på skatten.

Bildeframvisning
Haakon Lunde og Anita Lenes viser fram bilder fra turen til skolene i september.
De forteller kaos og skyhøye bensinpriser. Vi ser til dels store skader på skolen i
Katmandu. Noe er delvis flekket på for at det ikke skal se så ille ut og dermed
skremme elevene. Det er heldigvis ingen skader på internatet. Myndighetene
krever at det bygges ny jordskjelvsikker skole. Det er ikke bra nok å restaurere
den nåværende skolen. Det er kostnadsberegnet til ca. kr. 1,6 millioner.
Fadderforeningen har en stor utfordring foran seg. Som tidligere nevnt er det

ikke noe å hente hos NORAD. Haakon og Anita, sponsorene fra Norge, blir
mottatt med pomp og prakt som vanlig, av hundrevis av glade og entusiastiske
elever. Dette motiverer til videre arbeid. Fadderforeningen vil nå konsentrere
seg om skolen i Katmandu. Barbara Krahl og hennes forening i Tyskland jobber
også for å samle inn midler til skolen i Katmandu. Som nevnt i tidligere
nyhetsbrev er det en forening i New Zealand som nå sponser bygging av ny
skole i Jumla.

