
Protokoll Årsmøte ¡ lnd¡aforeningen 3. september 2O2O

AntallfremmØte: 12 inkl. styret.

L. Åpning med informasjonfra arbeidet

- lnfo fra lndia og leste opp hilsen med takk fra Sunny og Santhosham

- Helene viste bilder og fortalte fra sitt besØk i lndia i desember.

lnformasjon om driften. David gjør det meste avde administrative oppgaver, oggjØren god

jobb. Santosham erfortsatt aktiv med besøk, telefonsamtaler, studenterog andre oppgaver.
Sunny har trukket seg litt tilbake. Det ervanske lig for barna i Covid. Feba har f lyttet le ngere sør i

lndia og jobbergratis med veldedig arbeid. Osteen venterfremdeles på at saken skal tas opp.

2. Konstituering

Tove Erna Belland - dirigent

Merete B. Aanestad - referent

BjØrehild Hamre og Espen Haukali - signererprotokoll

3. Årsrapport

Rapporten ble gjennomgått side forside.

SpØrsmål som gjelderstØtte til operasjon -var i 2020. Endres i rapporten.

Ärsrapport god kj e nt, me d ove nforstående e ndring.

4. Styrets videre arbeid

StyretØnskerå jobbevideremedåstØttejenteroghøyereutdanningsamtstØttetil barneti
hjemmettilde yngre barna. Vistøtteri dag 4 jenterog 1 gutt med høyere utdanning. Dette

ønskerví å kunne tilby til 5 nye jenter hvert år. Det eropprettet et utdanningsfond hvord et
avsettes penger hvert år.

Styret vurderer og diskuterer om hvordan vi skal forbedre utdan n ingsprosjektet. Det blír

utarbeidet en handlingsplan ila året.

5. Giennomgangavregnskap 2019 og budsjett2020



Regnskap ble gje nnomgått og god kje nt. Det var he lle r inge n komme ntarer til budsjett 2020.

6. lngen skriftlige innkomne forslagfra medlemmerermottatt

FØlgende spØrsmål/forslag kom opp på møtet:

Eventuelt salg av hus ble diskutert. Det er avtalt at halvparten av pengene skalgå til et veldedig
formål i lndia og at fam Sunnys alderdom skal sikres gjennom at de mottar halvparten av salget
slik at de kan kjøpe seg et lite hus. Det ble besluttet på årsmøte at dersom salg skal foregå før
neste årsmøte, skaldet innkalles til e kstraordinært årsmØte for å diskutere bruke n av pe nge ne.
Det er ikke budsj ettert med pe nge r i budsj ettet til å oppgrade re h uset.

Forslag om å gi stØtte til medisinerogoperasjonerforjenter(ev. andre)dersom dettebedrer
deres hverdag og utviklingsmuligheter. Dette ble enstemmigvedtatt.

7. Forslag til endringerav vedtekter

Vedtatt å endre vedtektenetilfølgende: lndiaforeningen harsom formål å hjelpe fattige barna i

lndia, med etsærskilt fokus på jenterog utdanning.

8. Valg av styret

Nytt medlem istyreter Helene Veenstra. Ellers ingen endringer.

Styret konstitueres på det første styrem6te i høst.
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