REFERAT FRA ÅRSMØTE 2018
Tilstede:
Håkon J. Lunde, Birgitte Dahl Knutsen, Anne-Marie C. Simonsen, Synnøve
Bohlin og Ellen Knap.

1) Åpning og konstituering
Håkon er møteleder. Anne-Marie skriver referat. Protokoll skal undertegnes
av Synnøve og Ellen.
2) Årsrapport
Årsrapporten er gått gjennom og godkjennes.
Ad innkomne penger nevnes at Synnøve laget små papirstjerner som hun la
på sin akupunkturklinikk, med et skrin til penger ved siden av. Inntektene
gikk til Kailashskolen. Hun fikk inn kr. 2000,-.
3) Regnskap
Regnskapet godkjennes.
4) Innkomne saker
Ingen innkomne saker.
5) Handlingsplan
Handlingsplanen er godkjent.
Vi minner om at vi trenger hjelp av fadderne til å verve flere faddere, og
gjerne i andre deler av landet. Dette er det viktigste vi gjør da skolen selv
må bære en stor del av utgiftene til bygging av den nye skolen som er
igangsatt.
Anita Lenes har god kontakt med en skjerpa i Nepal som har lovet å
tilrettelegge en tur for oss. Vi tenker oss en tur på 3 dager i Annapurna,
med Pokara som utgangspunkt. Vi ønsker oss en tur hvor alle som ønsker

kan delta, altså ikke for ambisiøs. Turen vil antagelig være i
oktober/november. Vi kommer tilbake til tidspunkt når det er klarert med
skolen i Katmandu. Tidspunkt for avvikling av de forskjellige festivalene
avgjøres ikke før nærmere sommeren.
Det ble en del snakk om hvor vi kan ha stand kommende år. Masse gode
ideer. Sandefjord på handelens dag, Åsgårdstrand dagene er 2. helg i juni.
Melsomvik har «Bondens Marked» den 29-30 juni osv. Og selvsagt torget i
Tønsberg til sommeren og i adventstiden. Det står og faller med når vi kan
få folk på stand, men vi bretter opp ermene.
Synnøve og Anne-Marie avtaler møter seg imellom for å planlegge møter
med Kiwanis og Lions.

6) Valg
Styret ser nå slik ut;
Leder: Håkon Lunde
Styremedlemmer:
Birgitte Dahl Knutsen
Kjetil Dahl Knutsen
Eva Bru
Anne-Marie Corcoran Simonsen
Juliet Zahirah Chandrakanta Tøsse
Synnøve Bohlin
Ellen Knap
Anne Hamrell
Varamedlemmer:
Ada Raknes

ønsker gjenvalg

Anita Lenes

ønsker gjenvalg

