ITA bestyrelsesmøde og generalforsamling
HELMS SKOLE, 5.marts 2016
Til stede til bestyrelsesmøde : Jytte, Jette, Ester, Lisbeth, Helle,
Svend Jørgen (kasserer)

1.
2.

Valg af dirigent: Jette
Formandens beretning, Jytte: a) NEPAL - b) BLADET.

Nepal:
Lønninger til skolerne i Nepal: 15.000 rupees til Pemba - ca. 950 kr
10.000 rupees til skolen (Tartong)
Det er Jimmys forslag. Pemba er blevet god til opgaven, har
udviklet sig meget.
Sine og Stine har samlet 69.000kr ind til jordskælvsofrene.
Bilag: regnskab til Nepalkontoen 2015
De 32.000 kr til opbygning af skolerne rækker ikke så langt.
I første omgang var det forældrene,der hjalp til med at bygge
skolen, men nu har de egne huse, der skal genopbygges.
Der er ansøgt om 30.000 kr hos Kulturstyrelsen.
10.000 kr til bladet, 20.000 kr til Nepal.
Bladet: Netversionen kommer ikke i tilstrækkelig grad ud til alle.
Der vil nu komme to papirversioner om året.
Jette og Svend Jørgen vil fortsat sørge for at få bladet ud.
( fra Viborg)
3. Regnskab og budget (Svend Jørgen: se bilag
Vi skal have oprettet en Nem-konto
4. Fastsættelse af kontingent: 200 kr pr år, 50 kr for studerende.
5. Årsmøde i Bulgarien:
Programmet skal ændres, så det bliver mere fagligt - af hensyn
Til tilskudsordninger. Petya er i gang med at finde nye punkter til
Programmet.
Marina har forespurgt, om der kan spares på mad og på

Indkvartering.
Marina og Petya vil konferere om dette.
6. Valg:
Ester er genvalgt til bestyrelsen
Jette er genvalgt som næstformand
Lisbeth er tilknyttet bestyrelsen
Ny kasserer er Lizzie
Ole og Ellen W er revisorer
Sonja er revisorsuppleant
Der er 30-34 betalende medlemmer.
7. Eventuelt:

Tak til Svend Jørgen for mangeårig
Kasserervirksomhed
Tak til Jytte for et meget veltilrettelagt møde og en
Fantastisk fin forplejning.

Efter bestyrelsesmødet var der et velbesøgt årsmøde med meget
spændende indlæg, dels af Sine og Stine om deres udsendelse til
Nepal, om undervisningen på skolen og livet i landsbyen, og om de
sindsoprivende oplevelse i forbindelse med jordskælvet; dels af
Oksana om sit arbejde med kultur og integration.
Ester fortalte om sidste års møde i Polen
Der var på mødet pæn tilslutning til årsmødet i Bulgarien til
sommer.
Marts 2016
Helle Steffen

