ÅRSRAPPORT 2015
 Det er avholdt 9 styremøter i 2015
 Det har vært en stor jobb å oppdatere medlemslister med epostadresser, adresser, tlf. nummer samt hvem som fortsatt vil følge oss.
Jobben er gjort for denne gang. Vi har også arbeidet med å få så mange
fadderforeldre som mulig over på månedlige auto trekk for å lette
arbeidet for styret.
 Drøftinger av situasjonen etter jordskjelvet. Kartlegging av behov og
hvordan skal vi skaffe pengene.
 New Zealand bygger skole i Jumla, nå kan vi konsentrere oss om skolen i
Katmandu som har store behov etter jordskjelvet.
 Begynt arbeidet med å lage ny nettside
 Rydder opp i rot angående domenet til nettsiden. Det er en stor jobb
som tar lang tid og er ikke fullført.
 Møter med NORAD for å undersøke muligheter for støtte til bygging av
skole i Jumla. NORAD har nå innført veldig strenge regler for å bekjempe
korrupsjon. Vilkårene for å søke er så strenge at vår lille organisasjon ikke
har mulighet for å komme i betraktning. Det forlanges at prosjekter
legges ut til anbud, at man har samarbeider med NGO som for eksempel
Redd Barna, og en rekke andre kriterier. Vi har ikke økonomi eller annen
mulighet for å etterkomme disse kravene. Men nå har vi snudd alle
steiner og må se i andre retninger for å skaffe penger.
 Knyttet til oss en fadderforelder, Einar Stenbrenden, som er god på å
bygge nettverk og å selge.
 Laget nye visittkort, sponset av Haakon Lunde
 Laget ny face book side

 2 nyhetsbrev er sendt ut til fadderforeldre
 Haakon og Anita har vært i Nepal og besøkt skolen og hatt samtaler med
Karma Chozom og lama Gondup for å få en bedre oversikt over
situasjonen etter jordskjelvet. Nyhetsbrev ble sendt ut i etterkant av
besøket.
 Drøftinger om vi skal melde oss inn i innsamlingsregisteret. Vi
undersøker hva slags fordeler det vil gi oss og hvor mye det vil koste.
Arbeidet med det videreføres i 2016. Vi undersøker også om foreningen
kan bidra så det blir lettere å føre opp fadderbidragene i selvangivelsen
for fradrag på skatt.

