
Indiaforeningen 
Protokoll 

 

Fra ordinært årsmøte i Indiaforeningen, torsdag28. april 2016, i Madlavollveien 29,  hos Tove 

Erna Belland. 

 

 

Sak 1. Åpning med bilder og informasjon om driften på barnehjemmet. 

Tove Erna Belland viste bilder fra 1996, ved hennes og Bjørghild Hamre sitt aller 

første besøk på barnehjemmet. 

Sunny hadde sendt en hilsen til det norske styret. Han informerte om at de er i 

prosessen med inntak av nye barn på Beracah. De takker for all hjelp og støtte de har 

fått i året som har gått. 

 

 

Sak 2. Konstituering og valg av dirigent, referent, protokollkomitè, og godkjenning av  

 dagsorden. 

  

 Vedtak: Til Dirigent ble valgt Camilla Hansen 

   Til Referent/protokollfører ble valgt Espen Haukali 

   Til Protokollkomitè ble valgt Merete Brekne Aanestad og  

         Kirsten Tandberg 

 

 Registrering av fremmøtte: 

 7 stemmeberettigede faddere/givere var til stede. 

 

 Vedtak: Tatt til etterretning 

 

 Dagsorden/innkalling: 

 Merknader: Ingen merknader til dagsorden eller innkalling. 

 

 Vedtak: Årsmøtet ble erklært lovlig innkalt og satt. 

 

 

Sak 3. Årsrapport 2015 

 Årsrapporten ble gjennomgått av styrets leder, Tove Erna Belland. 

 

Kommentarer: I fremtidige årsrapporter vil man ikke skrive navnene til de nye barna i 

rapporten, heller ikke til dem som har flyttet ut i løpet av året. Dette for å unngå 

eventuell feilinformasjon. 

 

 Vedtak: Styrets årsrapport ble tatt til etterretning 

 

 

Sak 4. Regnskap 2015 og Budsjett 2016 

Avtroppende nestleder Åse Odland gjennomgikk regnskapet for 2015 og budsjettet for 

2016. Det ble referert til hovedpostene. 

 

 

 



Kommentarer til regnskapet for  2015: 

Åse Odland formidlet at hun vil oversende regnskapet for 2015, til revisjon. Hun 

følger dette videre opp, sammen med påtroppende nestleder Espen Haukali. 

Regnskapet for 2015 er godkjent av A4-Regnskap, regnskapsfører Kristin Aasen. 

 

Vedtak: Årsregnskap for 2015 ble godkjent. 

      

Kommentarer til budsjettet for 2015: 

Budsjettet godkjennes i nåværende form. Det blir foreslått å lage et halvårsbudsjett for 

å holde en ytterligere oversikt over kostnader og budsjettet generelt. Det kommenteres 

at grunnet økte kostnader i India, er det viktig å begrense utgiftene. Årets budsjett vil 

redusere egenkapitalen. 

 

Vedtak: Budsjett for 2016 ble godkjent. 

       

Sak 5. Innkomne forslag fra medlemmene 

 Styret har ikke mottatt noen forslag til årsmøtet 

 

 

Sak 6. Valg av styre 

 2 styremedlemmer var på valg på årets møte 

 

Åse Odland har valgt og tre ut av styret. Indiaforeningen vil takke henne for hennes 

store innsats og engasjement gjennom mange år. 

Espen Haukali ble stemt frem som ny nestleder. 

Det ble ikke valgt nytt styremedlem i hennes sted. Åse vil fortsette i en støttefunksjon 

for styret, med fokusområde økonomi. 

 

Kommentar: Forslag om å velge 1 vararepresentant på årsmøtet i 2017. 

 

 

Nytt styre:  

Leder:     Tove Erna Belland  ikke på valg 

 Nestleder/økonomi:   Espen Haukali  ikke på valg 

 Fadder/fast giver ansvarlig: Merete Brekne Aanestad valgt for 2 år 

 Ekstern kommunikasjon:  Camilla Hansen  ikke på valg   

 Informasjonssjef:   Kirsten Tandberg  ikke på valg 

 

Vedtak: Styret kan ved behov oppnevne 1 vararepresentant til styret, i løpet av året. 

Styret kan oppnevne arbeidsutvalg i løpet av året. 

 

 

Stavanger 02. mai 2016 

 

 

_____________________     __________________ ___________________ 

Merete Brekne Aanestad         Espen Haukali  Kirsten Tandberg 

 Protokollkomitè      Referent/protokollfører Protokollkomitè 

       


