ÅRSRAPPORT 2017
• Det har blitt holdt 4 styremøter i 2017, og 2 arbeidsmøter.
• Helsides avisinnslag i «Øyene» med informasjon om skolene og
oppfordring til å tegne seg som fadder. Artikkelen gav 1-2 faddere.
• Satt i gang VIPPS aksjon. Den ga lite inntekter.
• Vi har hatt stand på Tønsberg Torg og en face book aksjon i forbindelse
med dette. Vi fikk en del nye faddere på denne aksjonen. Vi hadde
planlagt en ny aksjon i desember som måtte utgå grunnet sykdom.
• Vi ble invitert til å ha en «stand» på en julemesse på Melsomvik
Videregående skole. Deler av inntekten gikk da til fadderforeningen.
• Vi har avsluttet arbeidet opp mot skattemyndighetene for å få
skattefradrag for gaver / bidrag fra våre faddere og eventuelle sponsorer.
Årsaken er at fadderforeningen har for få medlemmer, og at den
geografiske spredningen er for liten. Vår viktigste jobb framover blir
derfor å skaffe flere faddere, og også å verve faddere i andre deler av
landet.
• Med hensyn til registrering i innsamlingsregisteret, så er den saken også
avsluttet. Grunnet endrede regler er det ikke relevant for oss å være
registrert der. Det er dessuten veldig kostbart.
• Den tyske foreningen «Førderkreis Patentschule» har fått tilsagn om
midler fra tyske myndigheter til reising av nytt skolebygg i Katmandu. Slik
vi har forstått det var forutsetningen at vi skulle finansiere en etasje på
skolebygget ved å ta opp et banklån. Dette har vi dessverre ikke fått til.
• Trass i kummerlige skolebygg i Katmandu er årsrapporten fra skolen
strålende lesning som vanlig. Årsrapporten ligger i sin helhet på
nettsiden.
• Planlagt tur til Nepal ble avlyst på grunn av sykdom i høst. Planen var at
vi på den turen skulle få en grundig oppdatering på driften av skolene
generelt, og byggeprosessen i Katmandu spesielt. Vi tar sikte på å få til en
tur i 2018, noe vi kommer tilbake til.

• Regnskapet for 2017 viser at vi fikk inn mer penger i 2017 i forhold til
året før, nærmere bestemt kr. 37.000. Vi fikk flere faddere i 2017. I
forbindelse med at vår kjære grunnlegger og vårt æresmedlem Vilhelm
Schjelderup døde i høst, fikk vi også inn en del donasjoner. I forbindelse
med begravelsen hans ønsket familien penger til skolen i stedet for
blomster.

