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Presentasjon av
Dag Norling, styreleder
Dag er sivilarkitekt. Han har vært medlem av Norge-Nepal
foreningen siden starten like etter det første og hittil
eneste Nepal-besøk i Nepal i 1983. Interessen for Nepal
har først og fremst vært knyttet til høye fjell og fargerik
tradisjonell kultur, men nå ønsker han også å følge bedre
med i den spennende politiske utviklingen i landet. Dag
har tidligere vært foreningens leder i en periode. I noen år
var han redaktør av Hamro Patrika og han forfattet det
første informasjonsheftet “Til Nepal?”

Stian Skaalbones, nestleder
Stian er fra Bodø og er ferdig med videregående skole.
For tiden er han Hovedtillitsmann for sivile vernepliktige.
Dessuten sitter han i Operasjon Dagsverks
bistandsfaglige råd. I samarbeid med Redd Barna vil han
følge opp ODs prosjekter i Nepal ut 2011. I 2006 var Stian
ansvarlig for ODs informasjonskampanje om Nepal som
var rettet mot 200 000 elever og lærere. Dette ga han god
kunnskap om Nepal og interesse for landets videre
utvikling.

Manohar Pradhan, webansvarlig
Manohar er fra Nepal og er utdannet lege (patolog). For
tiden er Manohar forsknings-stipendiat ved
Rikshospitalet-Radiumhospitalet HF i Oslo. Før han kom
til Norge arbeidet Manohar som patolog ved B. P. Koirala
Memorial Cancer Hospital, Bharatpur i Chitawan. Manohar
er nytt medlem i Norge-Nepal foreningen, men han har
allerede hjulpet med layout av flere numre av Hamro
Patrika.
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v det nye styret
Marit Bakke, redaktør av Hamro Patrika
Marit er sosiolog og har vært ansatt ved universiteter i
Norge og Danmark. I forskning og undervisning om
kulturpolitikk samt om kommunikasjon og helse har
Marit brukt eksempler fra bl.a. Nepal. Nå har hun vært
AFP-pensjonist i snart tre år, og bruker tiden bl.a. til å
planlegge, sammen med nepalske kolleger, den
samfunnsfaglige delen av en ny medisinsk utdannelse
(PUHS) i Nepal. Hun har vært åtte ganger i Nepal,
både som turist og i faglige sammenhenger. Marit har
vært medlem av foreningen siden 1990.

Trude Berget, utstyrsansvarlig
Trude er utdannet lege og jobber som hjertespesialist
på AHUS. Hun har vært fire ganger i Nepal som turist.
Trude har vært medlem av foreningen siden 2000.

Nayan Malla, kasserer
Nayan er fra Nepal og kom til Norge første gang i 1991,
og har bodd her fast siden 1996. Nayan er utdannet
sivilingeniør med spesiale i vei- og flyplassbygging.
Han jobber i Statens vegvesen som overingeniør. Samtig
holder han på med PhD studie ved NTNU. Nayan har
tidligere vært styremedlem i Norge-Nepal foreningen.
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GARDEN OF DREAMS
En fredelig oase i hjertet av Kathmandu
Mellom 1846 og 1951 styrte Rana-dynastiet Nepal ved at stillingen som statsminister gikk
i arv, og Shah-kongene hadde nærmest husarrest i palasset. Ranaene omtales vanligvis
som despoter som holdt landet i fattigdom og isolert fra de store forandringene som foregikk
i resten av verden. Men det skjedde også positive ting under Rana-styret: De første skolene
og sykehusene ble bygd, og det første trykkeriet, den første avisen, det første
vannkraftprosjektet og den første telegrafstasjonen så dagens lys i denne perioden. Offisielt
ble slaveri og enkebrenning (satee) forbudt …og den uforskammet romantiske Garden of
Dreams ble anlagt, rett overfor det kongelige palass i Kathmandu.
Garden of Dreams ble skapt av Field Marshal Kaiser Shamsher Jung Bahadur Rana (18921964). Feltmarskallen beundret keiser Franz Josef av Østerrike-Ungarn og foretrakk derfor
å stave navnet sitt ‘Kaiser’ og ikke ‘Keshar’. Denne merkelig mannen - diplomat,
globetrotter, vitenskapsmann og botanist - holdt seg unna samtidens hoff-intriger. I stedet
bestemte han seg for å bygge ikke bare et enormt bibliotek i sitt private palass, Keshar
Mahal, men også en unik hage som var inspirert av orientalske og vestlige parkanlegg.
Denne aristokraten var ingen asket eller eremitt, men nøt til fulle denne verdens goder og
fornøyelser, inkludert gambling. I 1920 deltok Kaiser Shamsher JBR i kauda, et spill der
det brukes cowrie shells (porselenssnegler). Spillet går ut på å vedde hvor mange snegler
som lander opp eller ned.
På Laxmi Puja, dagen da gudinnen for rikdom ser med velvilje på
gamblere, skjedde det noe spesielt. Historien forteller at en
lykkelig utvikling i spillet bidro til at Kaiser Shamsher vant såpass
mye penger - noen sier 500 000 rupees ! - at han kunne begynne
å anlegge denne fantastiske hagen. Den fikk paviljonger,
balustrader, luftige subtropiske trær, eksotiske blomster (bl.a.
orkideer) og skulpturer formet etter motiver fra den vestlige og
østlige kulturarven.

Kauda

Det ble bygget seks selvstendige paviljonger, ett for hver av
årstidene i Kathmandudalen: Basanta (vår), grishma (sommer),
barkha (monsunen), sharad (tidlig høst), hemanta (sen høst)
og shisir (vinter). Disse paviljongene dannet den arkitektoniske
rammen omkring den forseggjorte hagen. Kaiser Shamsher lot
seg inspirere av sin lidenskapelige leselyst og fikk laget fontener,
6

Patrika nr. 2, 2007

MARIT BAKKE

Hamro

Garden of Dreams før og etter restaureringen.

urner, hagemøbler, basseng, pergolaer, balustrader og fuglebur. Hagen kom til å omfatte
plener, et område med skog og formelle/stiliserte hager, samt en andedam til glede for mer
enn 500 trekk-ender hver vinter.
Etter feltmarkallens død i 1964 kjøpte den nepalesiske regjeringen Keshar Mahal palasset
med Kesher biblioteket og hagene som lå like ved. Imidlertid ble ingen ting gjort for å
bevare Drømmenes Hage, og den begynte å forfalle og forsvinne inn i glemselen.
1988 var blitt utropt til Visit Nepal Year. Initiativtakeren, Karna Shakya, oppdaget til sin
forferdelse at enda en av de tre paviljongene som fortsatt sto i Keshar Mahal, skulle rives.
Den vestlige delen av hagen (omkring et halvt hektar) hadde forlengst forsvunnet. Det
som var igjen, var et sant villniss som grodde rundt det lille bassenget som var blitt anlagt
i en nedsunket del av hagen (se bildet). Departementer ble kontaktet, og en gruppe
bekymrete beundrere av hagen begynte å mobilisere støtte for et restaureringsprosjekt.
Initiativet førte til at Austrian Development Aid og Nepals Ministry of Education and
Sports inngikk en avtale om restaureringen som et prosjekt for bevaring av kulturarven og
utvikling av turisme. Det praktiske arbeidet ble overlatt til en gruppe fra den østerrikske
NGO Eco-Himal.
Arbeidet med restaureringen og renoveringen av bygninger, murene rundt anlegget,
balustrader, trapper, elektriske installasjoner og vannanlegg er blitt utført av 10 nepalesere
som har vært ansatt av prosjektet samt av 60 faglærte og delvis faglærte arbeidere med
7
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Amfiteatret i Garden of Dreams.

dagslønn. Dessuten har omkring et dusin arbeidere vært opptatt med å sette istand hagen.
Helt fra renoveringen begynte har i gjennomsnitt 80 nepalesere hatt sitt virke på anlegget
hver dag, herav 35% kvinner.
Tre nepalesiske arkitekter - herav to kvinner - har deltatt i det høyst krevende
planleggingsarbeidet. Et stort antall personer er blitt opplært i administrasjon, vedlikehold
og hagepleie. På denne måten håper man å sikre dette unike prosjektets videreføring på
lang sikt (sustainability).
I dag er Garden of Dreams ikke lenger bare en drøm, men er vekket til live som en vakker
realitet. Her kan du nyte en mangfoldig flora og et rikt fugleliv. Etter at de tre siste
paviljongene er ferdige vil hagen by på en kvalitetsrestaurant og andre fasiliteter. I det
imponerende amfiteatret har det allerede vært holdt konserter og andre kulturelle
arrangementer.
Man kan spørre hvorfor Eco-Himal, som primært arbeider med miljø og utvikling, valgte
å engasjere seg i dette prosjektet - et luksussted for en forgangen elite i midten av
Kathmandu? Arkitekten Prabal Thapa har begrunnet det slik: “This isn’t just about
restoration and renovation, it’s to show how a historical site can make the transition to a
new economic and self-sustainable reality.” I dag er ikke Garden of Dreams forbeholdt
aristokratiet, men er åpen for ‘folket’, det være seg nepalesere eller turister som vil nyte en
fredelig stund bare noen få skritt fra de myldrende og larmende gatene i hjertet av
Kathmandu.
Artikkelen er opprinnelig skrevet på engelsk av Susan Høivik og oversatt for Hamro
Patrika av Marit Bakke.
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Tron Øgrim og Nepal
Han dukket opp på Norge-Nepal foreningens møte om Humla den 10.
mai, som interessert tilhører til foredraget og ivrig spørsmålstiller
etterpå. Han presenterte seg som freelance-journalist med spesiell
interesse for Nepal og medlemsskap i foreningen kom også på tale.
Bare to uker etter leser vi i avisen at han var død, og nekrologene
forteller blant mye annet om et Nepal-engasjement utover det vanlige,
et engasjement få i foreningen var klar over. Ut i fra hans nærmest karismatiske rolle som
ideolog for den maoistiske venstresiden i norsk politikk var det ikke unaturlig at han
fattet interesse for Nepals labile politiske hverdag generelt og maoistopprøret ute i
distriktene spesielt.
Men interessen var bredere enn som så og har nedfelt seg i en lang rekke velinformerte
artikler om nepalesiske forhold i det brukerstyrte og nettbaserte leksikonet Wikipedia
der han var en entusiastisk bidragsyter. Han var også en fast støttespiller for “Helselag
til Nepal” som siden oppstarten i fjor har drevet helsearbeid for fattigfolk på landsbygda.
Skjønt hans egen helse skrantet hadde han planer om å reise til Nepal, der han for øvrig
aldri hadde vært, for å dekke valget til høsten som journalist. Dit kom han aldri. Tron
Øgrim ble 59 år.
Dag Norling

Medlemsmøte om Humla
Den 10. mai hadde Norge-Nepal foreningen besøk av Olav Myrholt fra
Utviklingsfondet. Olav viste flotte bilder og fortalte om en tur i omrdået som han
gjorde med eksperter på flere områder, om forhandlinger med kinesiske grensevakter,
om bygging av mikro kraftverk og om møtet med en befolkning og enkeltmennesker
som strever for å få et bedre liv.
Turister kan bidra til den økonomiske utviklingen i Humla, og Olav lovte alle som
reiser dit fantastiske naturopplevelser. Du kan lese mer om Humla i Olav Myrholts
artikkel i forrige nummer av Hamro Patrika.
9
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Now They are Gone
In the February issue of Hamro Patrika, there was a picture of the Maoist checkpoint in
Bhiretanti on the Annapurna trail. That was in November last year. When I returned in
April this year, the same concrete platform was empty - no government representative,
and no Maoists.

MARIT BAKKE

We saw this lack of a checkpoint of any kind as an indication of an improved political
situation, however fragile the peace may seem.

Cartoonist: Naren Basnet

Eight-party meet inconclusive

A meeting of the top leaders of the
ruling eight parties on Monday
failed to take any decision on key
political issues including the date
for constituent assembly polls and
amendment in the interim
constitution.
The meeting has been postponed
until Tuesday afternoon as “more
homework is required” on the main
agendas, leaders said.
(nepalnews.com May 28, 2007)

I am waiting for our leaders to look more
serious to take a picture. (Their meeting to
resolve the grave national crisis failed.)
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On your marks... …get set, and let’s start again
by KUNDA DIXIT
Nepali Times, Issue #347 (04 May - 10 May 07) www.nepalitimes.com
Reprinted with permission from Nepali Times.
Nepali politics may look hopelessly tangled at the moment, but things can be resolved
with some fairly easy steps. The prerequisites are broad political will and an agreement
by the parties to tone down the grandstanding.
• The eight parties need to come together to admit what they have always known: that
elections to the constituent assembly are not possible in June. Then they agree on a
date in October after the festivals.
It’s not the end of the world to postpone the election, as Ian Martin keeps saying,
especially when the people, the parties, and the election commission are so unprepared.
Better a delayed election than a defective election. The reason this is such a big issue is
because the Maoists and the parties have made the date a matter of prestige. Someone
just has to make sure the king and his praetorian guards don’t mess around.
• The Maoist leadership has its own reasons for talking tough and issuing ultimatums on
republic. There is a lot of impatience in the rank-and-file which the top comrades have
themselves whipped up. Pressure is building up on Pushpa Kamal Dahal from his deputies
on policy issues and on India’s role. But the comrades have to learn to differentiate
between radical slogans meant for internal party consumption and what is in the national
interest. Attacking police stations in Banke and Bardiya, failing to rein in the YCL, and
saying confiscated property won’t be returned prove to everyone they aren’t ready to
be a legitimate political party.
• All rights activists and those clamouring for ethnic and geographical representation
need to be convinced by the politicians that many of their demands can only be discussed
and decided by the constituent assembly. It may be counterproductive for their own
cause to put the cart before the horse.
• To kickstart the madhes negotiations, a symbolic gesture like the transfer of Home
Minister Sitaula to another portfolio is urgent. The Maoists refused to let that happen in
the interim government, but now they need to be realistic. No one will lose face if health
reasons are cited. The madhes needs immediate attention and Peace Minister Poudel is
underestimating the seriousness of the crisis. And while we are at it, isn’t it time for Girija
Prasad Koirala to pass on the baton while he is still relatively well-liked?
11
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Impressions from the Harvest Season

MARIT BAKKE

Anyone who has trekked in Nepal during October and November have experienced the
harvest season. Everywhere you can see people working in the fields harvesting rice,
millet, soya beans, and many other types of crops.

MARIT BAKKE

Raddishes drying in the sun.

Oxes thrashing millet.
Beware of the bucket that the man keeps ready to catch the oxes’ droppings.
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Millet ready to be thrashed.

How to keep Warm during Dinner
As soon as the sun goes down, it gets pretty cold when you are above 2,500-3,000 meters.
Some lodges have, however, devised a wonderful system for keeping their trekker guests
warm.
MARIT BAKKE

First, you can
cover
your
thighs
with
small woolen
rugs that are
hanging from
the table. In
addition, under
the table you feel
the warmth from
one or two
buckets that are
filled
with
glowing coal.
Heating system in a lodge.

13

Hamro

Patrika nr. 2, 2007

Bringing Books to the People
An individual person can make a difference. Dr. Antonia Neubauer and John Wood both
contributed to make books more available in Nepal. Their decision to do so was influenced
by the people they met and talked with during their trekking holidays in Nepal.

READ
During the late 1980s, Dr. Antonia Neubauer’s guide told her that his village needed a
library. Dr. Neubauer discovered that this was not the only village that wanted a library.
Therefore, in 1991 she established READ Nepal. Today, there are 39 community libraries
with a total of about 6000 books, and each library includes a media center. To date, READ
has built 30 rural libraries, trained village librarians, supplied some 100,000 Nepali books,
and created sustainable projects to support the libraries in the future. In 2002, she was
honored by the Association of Nepalis in the Americas with the “Friend of Nepal
Award” for her “deep friendship toward Nepal and for the difference made in the lives of
Nepalis.” The READ community libraries also run various social and revenue generating
programs such as training, ambulance service, and business enterprises.
On August 21, 2006, READ Nepal received the International Award for Development
from the Bill and Melinda Gates Foundation. The Award was given for READ Nepal’s
pioneering approach for providing low-cost public access to books, computers and the
Internet to the residents, and its commitment to promote information and literacy. More
information about READ can be found on: http://www.readnepal.org

Room to Read
There are several ways in which you can change a society, and many will argue that
educating people is the most important way to do it. A good education program
presupposes the existence of books and teachers. It is a sad fact that both these conditions
have not yet been fulfilled in many parts of Nepal, particularly in the remote districts and
villages.
NGOs and individuals have worked to supplement the government school system. John
Wood is one of those individuals who decided to address the lack of educational
opportunities for the children in Nepal, as well as in Cambodia, Laos, India, Sri Lanka,
Vietnam, and South Africa. In the book Leaving Microsoft to change the World (2006)
14
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John Wood describes how he left a top position at Microsoft to found an organization
called Room to Read.
In 1998, John Wood was a rising executive at Microsoft when he took a vacation that
changed his life. What started as a trekking holiday in Nepal became a spiritual journey,
and then a mission: to change the world, one book and one child at a time by setting up
libraries in the developing world. He was soon driven to leave his career with only a
loose vision of the change he wanted to bring in the world.
Over the next five years, John Wood made the unlikely
marriage between Microsoft business practices and the
world of non-profits to create Room to Read, an
organization that has created a network of over 3,000
schools and libraries throughout rural and poor
communities in Asia and Africa.

Cartoonist: Naren Basnet

The organization is now one of the fastest growing, most
effective, and award-winning non-profits of the last
decade. John Wood has been recognized in the worldwide
media as a “21st century Andrew Carnegie,” building a
public library infrastructure to help the developing world
break the cycle of poverty through the lifelong gift of
education.

“I don’t advertise in some dailies..... or forecast from fancy hotels.
I just forecast what I see.....the truth.”
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A Veteran Mountaineer and Trekker
It was during the dramatic April revolution last year in Kathmandu, before King Gyanendra
gave up power. Curfew and demonstrations were part of the daily routine and hotel
guests gathered in the lobby or on the roof terraces. One day I met a man in the hotel
stairs. He was white haired, thin, and walked a little unsteady. I asked if he was the
veteran mountain climber that our hotel hostess had told me about. Yes, he was - he was
George Spenceley.
We chatted in the lobby, and quickly decided to have dinner the same evening. After the
curfew had been lifted, we walked to a Bhutanese restaurant in Thamel, and during the
meal George told a fascinating story about the early days of tourism and trekking in
Nepal. The notes I took that evening have been supplemented with information that Mr.
Spenceley sent me after he returned to England.

MARIT BAKKE

George Spenceley with Bidur Dangol
in Vajra Book Shop, Thamel
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George Spenceley first
visited Nepal in 1957,
when there were no
trekking or tourism. He
was part of a British
expedition to climb
Langpoo
Gang.
Motorised vehicles in
Kathmandu
and
elsewhere in the country
were limited to diplomats
and government officials.
One could enter Nepal by
air, with what Mr.
Spenceley called the
“ubiquitous DC3”. You
could also enter from
Raxoul on the border with
India from “[...] where a
very slow train would take
you to Amlekhgunj. From
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this a primitive road, then recently built by the Indian army, took us in two slow days of
travelling over several passes to Kathmandu.”
During the 1950s, there was only one acceptable hotel in Kathmandu, Yak and Yeti. (In
Tiger for Breakfast you can read more about Boris and the life of the “establishment”
classes of Nepal during the 1950s). The legendary Boris, an ex-Russian ballet dancer had
turned an old Rana palace into Hotel Yak and Yeti. Mr. Spencely and the expedition
leader stayed as guests at the British Embassy, while the other expeditions members
stayed at Yak and Yeti. George Spencely told me: “I recall being taken by the ambassador
to a hilarious and rather drunken party at a Rana Palace where there was a masked
dancing display on the lawn and attending were several members of the Royal family.”
Among the guests was Peter Auschneiter, who had been with Harrar in Tibet, and was
acting as an agricultural adviser to Nepal.
The expedition left for Jugal Himal which at that time was virtually unknown. During the
climb to Langpoo Gang the expedition was hit by an avalanche. George Spenceley was
the only one who managed to drag himself out from the snow. After this tragedy he made
“[...] a solo journey with a Sherpa back to Kathmandu to report the accident and back
again.” George told that under other circumstances it would have been a fabulous
experience.
Mr. Spenceley’s further visits have been merely trekking. In 1997 he headed a group
of English teenagers to Everest Base Camp. The youngest one, a 14 year old girl, and
Mr. Spenceley, were the only ones to climb Kalapathar at 5623 meters. Two years later
he jointed an expedition to Dorje Lhakpa, but not the climbing group.
George Spencely has tried to come to Nepal once a year to go trekking, often on his own,
in Langtang. When I left him in Kathmandu, his plan was to fly to Pokhara and go alone
to Annapurna Base Camp. Seeing him walking in the street I really wondered if he could
make it. A couple of months later I received an e-mail from him. He did it: “At 84 it took me
three weeks. The oldest man to take the longest time!” When he returned from A.B.C. to
the road at Naya Pool there were no taxis or buses. He asked to be brought to Pokhara in
an ambulance - and that is what happened. He certainly deserved it. For all I know, he
might even have needed it.
It is never too late to go trekking! We can all be inspired by an 84-year-old gentleman. It
was a pleasure to talk with George, not only about mountains, but also about literature,
music and the good life.
Marit Bakke
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De usynlige nepaleserne i Norge
Norge-Nepal foreningens medlemmer vet ganske mye om de politiske forholdene i Nepal,
om kulturelle aktiviteter og norske bistandsprosjekter. Vi vet også at det er folkegrupper
som sliter med fattigdom, for ikke å snakke om de tusener som led i de ti år som kampene
mellom myndighetene og maoistene varte.
Men hva vet vi om nepalesere som er i Norge, ikke som stipendiater eller i fast jobb, men
som asylsøkere eller arbeidssøkende med midlertidig oppholdstillaltelse? Svært lite eller
ingen ting!
På Utlendingsdirektoratets (UDI) hjemmeside finner vi noe statistikk om nepalske
asylsøker. I 2005 søkte 104 personer fra Nepal om asyl, i 2006 var tallet 60, og hittil i 2007
har 13 nepalesere søkt om asyl. UDI fatter vedtak om at en person enten får asyl, får
opphold på humanitært grunnlag, får avslag på grunnlag av Dublin-regelverket, eller at
saken blir henlagt/trukket.
Asyl gis fordi en person er forfulgt i hjemlandet (iflg. Flyktningekonvensjonen). Kriteriene
for opphold på humanitært grunnlag er noe bredere enn for asyl, f.eks. at søkeren har en
alvorlig sykdom og behov for, og kan få behandling i Norge.
Dublin-avtalen går ut på at en søknad om asyl bare skal behandles i ett av de 29 landene
som avtalen omfatter. Hensikten med denne avtalen er bl.a. å forhindre at samme person
søker asyl i flere land på rad eller samtidig, og å sikre at en asylsøker får behandlet
søknaden i ett land i Europa og ikke bli sendt fra det ene landet til det andre.
Hva har så skjedd med asylsøkerne fra Nepal? Både i 2005 og 2006 fikk èn person
innvilget sin søkand om asyl i Norge, og i 2006 fikk èn person opphold på humanitært
grunnlag. I 2005 fikk 32 personer avslag og 14 personer ble avvist på grunnlag av de
såkalte Dublin-reglene. En søknad ble trukket eller henlagt. De tilsvarende tallene i 2006
var 70 avslag, 13 avslag ifølge Dublin-reglene og ni saker ble henlagt/trukket.
Bak disse tallene skjuler det seg enkeltskjebner, både blant de som har fått avslag og de
som har måttet vente på UDIs vedtak. De fleste nepalesere som får avslag i Norge på
grunnlag av Dublin-reglene har allerede vært i blant annet Nederland eller Tyskland og
de blir dermed sendt tibake dit.
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Det tar mange måneder for UDI å behandle en søknad om asyl, og så kan det bli enda en
periode med venting hvis søkeren klager på avslaget. Imens oppholder nepaleserne seg
på asylmottak. Det er også en kjensgjerning at mange blant de som får avslag for andre
gang, går under jorden. Mange av “de usynlige” har midlertidig arbeidstillatelse, men
blir ofte lønnsmessig utnyttet av arbeidsgivere og må ta til takke med miserable boforhold.
Språkproblemer og usikkerhet i ganske fremmede omgivelser gjør det vanskelig å orientere
seg om norske lover og rettigheter.
Opplysninger fra det nepalske miljøet i Norge tyder på at mange nepalesere kanskje ikke
kjenner mulighetene for å søke hjelp i forbindelse med søkand om asyl eller opphold i
Norge. Spørsmålet er om Norge-Nepal foreningen kan bidra til å bedre deres situasjon
under søkeprosessen? Med denne artikkelen ønsker vi i hvert fall å gjøre oppmerksom
på at denne gruppen nepalesere finnes i Norge og vandrer blant oss.

Cartoonist: Naren Basnet

Marit Bakke

“Yes! The chart should always go upwards!”
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Årsmøte i Norge-Nepal foreningen ble
avholdt 22.mars 2007 i IKMs lokale,
Tøyenbekken 5.
1. Kirsten I. Greiner ble valgt til møteleder.

MANOHAR PRADHAN

Referat årsmøte i Norge-Nepal foreningen

2. Dag Norling ble valgt til referent.
3. Årsberetning for 2006 ble gjennomgått
og godkjent.
4. Regnskap for 2006
Regnskapet ble gjennomgått og godkjent
etter enkelte oppklaringsspørsmål.
Foreningens økonomiske situasjon har hatt
en negativ utvikling det siste året, primært på grunn av manglende kontingentinnbetaling
fra medlemmene.
5. Orientering og diskusjon om foreningens aktiviteter
Årsberetningen forteller om en stor innsats blant styrets medlemmer, men likevel om
medlemsmøter med til dels dårlig oppslutning. For å vitalisere foreningen er det nødvendig
både å mobilisere medlemmene, og å nå bredere ut blant Nepal-interesserte. Hamro Patrika
i postsendt papirutgave er blitt en betydelig utgiftspost. En e-postbasert utgave vil bli
utgitt heretter, samtidig som foreningen arbeider med å få web-siden opp
igjen.
6. Forslag til vedtak
Styret hadde forslag til endring av foreningens vedtekter §4 “Styre” vedtatt. Etter en
periode med til dels kollektiv ledelse har styret sett det hensiktsmessig med en
ledelsesstruktur basert på 6 styremedlemmer og klare personlige ansvarsområder, og
med mulighet for å trekke inn et ekstra medlem når en trenger hjelp.
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7. Valg
Nytt styre ble valgt i samsvar med
valgkomiteens innstilling:
Leder: Dag Norling
Nestleder: Stian Skaalbones
Redaktør: Marit Bakke
Web-ansvarlig: Manohar Pradhan
Kasserer: Nayan Malla
Utstyrsansvarlig: Trude Berget.
Personer med verv utenfor styret:
Revisor: Roy Friis
Valgkomite: Hem Gurung og
Kirsten I. Greiner
8. Eventuelt
Ingen saker til “Eventuelt”

MANOHAR PRADHAN

Hamro

MANOHAR PRADHAN

Etter det formelle årsmøteprogrammet
fikk vi en kort oppdatering om den
spennende politiske situasjonen i
Nepal ved Olav Myrholt, en
danseoppvisning og et muntert
dansekurs ved Renuka Limbu Støle, og
servering av daal bhaat stelt i stand med
flott innsats fra det avgående styret.
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NORGE-NEPAL FORENINGENS VEDTEKTER
Revidert 22.03.07
Paragraf 1: NAVN
Foreningens navn er Norge-Nepal foreningen.
Paragraf 2: FORMÅL
Foreningens formål er å fremme samarbeid og forståelse mellom det norske og det
nepalesiske folk ved:
¤ å arbeide for kulturutvekslinger mellom Norge og Nepal, og utbre kjennskapet til
Nepals kultur og tradisjoner blant nordmenn,
¤ å arbeide for økt norsk bistand til Nepal og bidra til koordinering av økt
utviklingshjelp og forskningssamarbeid og
¤ å fungere som forum for folk med interesse for Nepal.
Paragraf 3: MEDLEMSKAP
Medlemskap er åpent for alle med interesse for Nepal.
Foreningen har tre typer medlemskap:
¤ enkeltmedlemskap
¤ familiemedlemskap
¤ organisasjonsmedlemskap
Medlemskap for organisasjoner gir bare èn - 1 - stemme ved voteringer. Medlemskap
opphører ved skriftlig utmelding til styret. Medlemskapet opphører også dersom
medlemskontingent ikke betales innen oppgitt frist på første kontingentpurring i
inneværende år. Hvis dette medlemmet melder seg inn igjen i foreningen senere samme
år, kreves medlemskontingent for hele inneværende år. Dersom en ny person melder seg
inn i foreningen på eller etter første møte i høstsesongen, kreves ikke medlemskontingent
for inneværende år.
Paragraf 4: STYRE
Foreningens styre skal bestå av seks personer: en leder, en nestleder, en redaktør, en
webansvarlig, en kasserer og en utstyrsansvarlig. Styret er beslutningsdyktig når lederen
eller nestlederen og minst to styremedlemmer er til stede. Ved stemmelikhet kan saken
avgjøres med lederens dobbeltstemme, eventuelt med nestlederens stemme i lederens
fravær.
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Styret er ansvarlig for den praktiske driften av foreningen og for at foreningens formål
blir fulgt opp. Når et medlem ønsker å fremme en sak for styret, har vedkommende
anledning til å gjøre dette skriftlig eller ved personlig frammøte på styremøte.
Paragraf 5: ÅRSMØTE
Årsmøtet er foreningens høyeste organ og sammenkalles en gang hvert kalenderår. På
innkallingen til siste ordinære medlemsmøte før årsmøtet, skal det også gjøres
oppmerksom på innleveringsfrist for skriftlige forslag til vedtektsendringer som ønskes
behandlet på årsmøtet. Samme frist gjelder for innlevering til valgkomiteen av forslag til
kandidater til nytt styre. Styret skal sørge for at samtlige av disse forslagene vedlegges
innkallingen til årsmøtet.
Årsmøtet skal behandle følgende saker:
¤ Valg av møteleder, referent og to personer til å underskrive årsmøteprotokollen
(årsberetningen/referatet)
¤ Styrets årsberetning
¤ Revidert regnskap
¤ Saker fremmet skriftlig av styret eller medlemmer, herunder størrelsen på
kontingenten for de tre typer medlemskap
¤ Valg av nytt styre, valgkomite på tre medlemmer, revisor og redaktør av Hamro
Patrika
Valgkomiteen velges for to år av gangen. Hvert styremedlem velges for to år av gangen.
Annethvert år skal leder, kasserer og tre styremedlemmer velges, og det påfølgende år
skal nestleder, utstyrsansvarlig og to styremedlemmer velges. Revisor og redaktør av
Hamro Patrika velges for ett år av gangen.
Paragraf 6: VEDTEKTSENDRINGER
Endringer i foreningens vedtekter skal vedtas av årsmøtet med 2/3 flertall.

Presisering ang. opphøring av medlemskap og kontingentpurring i paragraf 3:
Styret vil sende alle medlemmene en innbetalingsgiro i Hamro Patrika nr.1 hvert
år. I Hamro Patrika nr. 3 vil de som ikke har betalt, motta en purregiro med
betalingsfrist. Medlemskapet opphører ved manglende betaling etter fristens utløp.
Styret
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«Hamro Patrika»
Norge-Nepal foreningen
c/o Solveig Holmedal Ottesen
Schweigaardsgate 52 A
0656 Oslo

MEDLEMSKONTINGENT:
Enkeltmedlem
kr 125,Familie
kr 175,Organisasjon
kr 300,Kontonummer: 6219 05 79358

Norge- Nepal foreningen vil gjerne gi medlemmene informasjon om møter og arrangementer så raskt som mulig.
Dette kan bl.a. skje gjennom e-post. Vi oppfordrer alle til å send sin e-post adresse til: nayanmalla@hotmail.com

www.norge-nepal.no

