NORGE-NEPALFORENINGENS
ÅRSBERETNING
1. januar – 31. desember 2019

27. mars 2019 til 10. september 2020
Styret
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Kasserer
Kasserer
Webansvarlig
Redaktør
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Smita Malla
Lise Bjerke (x)
Amulya Ratna Tuladhar (mars-august 2019)
Sharmila Shrestha-Allgot (november 2019 til d.d.)
Sijan Gurung
Ragnhild Krogvig Karlsen
Kari Jansson (x)
Heidi Fjeld (x)

Verv utenfor styret
Valgkomitè

Marit Bakke
Leyla Kutlu (x)
Dwarika Maharajan

Revisor

Roy Friis (x)

(x) Er på valg i år.
Kommentar til verv som kasserer: Amulya Ratna Tuladhar trakk seg fra styret midt i
perioden. Sharmila Shrestha-Allgot ble valgt inn som ny kasserer på ekstraordinært
årmøte 18. november 2019.

Foreningens medlemmer
Ved årsskiftet 2019/20 hadde foreningen 76 betalende medlemmer, mot 87 ved årsskiftet
2018/2019, og 102 ved årsskiftet 2017/2018. Vi fikk 8 nye medlemmer i 2019. De 76
betalende medlemmer fordeler seg slik: 48 enkeltmedlemmer, 18 familiemedlemmer, 5
studentmedlemmer og 5 organisasjonsmedlemmer. Antall nye medlemskap forbedret seg noe
fra tidligere år.
Styret har jevnlig bistått personer som kontakter foreningen på e-post og gjennom Facebook
og Messenger med informasjon om Nepal og Nepal-relaterte aktiviteter i Norge.

1

Styremøter
Styret har avholdt syv styremøter i 2019: 30.01, 04.03, 26.04, 18.08, 26.08,
10.10 og 18.11. I tillegg avholdt styret online-møter ved ekstraordinære behov. Møtene har
blitt brukt til å planlegge aktiviteter, som medlemsmøter og informasjonsformidling.
Styremøtene har foregått enten privat eller på restaurant (selv-finansiert av styremedlemmene)
og vi har brukt videokonferanse slik at de som ikke var fysisk tilstede likevel kunne delta.
Prioriterte saker
•

Foreningens økonomi:
Dette året har foreningens inntekter kommet fra medlemskontingenten og salg av
lotteri på medlemsmøtene, samt salg av boka «Adventures in Nepal».
Driftsutgiftene til møtene har vært lave ettersom Batteriet låner ut lokalene gratis til
foreningen.
I år har foreningen hatt utgifter relatert til kulturarrangementet på Vippa. Utgiftene til
kulturarrangementet ble dekket av midler som foreningen har tjent på salg av boken
«Adventures in Nepal», i henhold til avtalen med Den norske ambassaden i
Kathmandu som ga støtte til bokprosjektet.
For mer om økonomi, se årsregnskapet. Ettersom foreningen har god økonomi har
styret ikke prioritert å finne nye sponsoravtaler i 2019.

•

Salg av reiseboka «Adventures in Nepal» fra 2018
Vi har fremdeles salg av boka. I 2019 solgte foreningen 11 bøker og har da et restlager
på to bøker i Norge. Vi har fremdeles bøker på Kathmandu Map House

•

Medlemsmøter
Vi har holdt fire medlemsmøter i året 2019. Det første var års- og medlemsmøte den
27. mars på Batteriet. Det andre medlemsmøtet fokuserte på kulturformidling og var
en nepalsk musikkkveld på Vippa mathall i mai. Det tredje møtet i september
fokuserte på kulturutveksling mellom Norge og Nepal, og presenterte et
musikkutveklingsprosjekt, mens det fjerde medlemsmøtet i november (kombinert med
ekstraordinært årsmøte for valg av nye kasserer) handlet om norske piloters flyhistorie
i Nepal.

• Nyhetsbrev
Styret har ønsket jevnlig kontakt med medlemmene, også i periodene mellom
utgivelsene av Hamro Patrika, og har derfor sendt tre nyhetsbrev på epost til
medlemmene (sommerbrev, høstbrev og julehilsenbrev).
Nyhetsbrevet er en kommunikasjonskanal for å gi informasjon til medlemmer om hva
som har skjedd i foreningen siden sist, siste nytt fra Nepal og kommende arrangement
med lenker. Aktuelle saker fra Nepal er også presentert foreningens Facebook-side.
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Møter, årsmøte og andre arrangementer
Styret diskuterer fortløpende mulige temaer til medlemsmøtene. Vi etterlyser innspill fra
medlemmene for å finne temaer som kan få folk til å komme til møtene. Vi holder fortsatt de
fleste møtene på Batteriet, Kirkens Bymisjons lokaler i Fredensborgveien. I år ble
medlemsmøtet «Nepalsk kveld» holdt et annet sted.
• Årsmøte og medlemsmøte 27. mars
Tema for medlemsmøtet var klimatilpasning i Nepal ved Astrid Hovden, forsker ved
Universitet i Oslo. Astrid formidlet ferske inntrykk fra feltarbeid i Limi i nordvestNepal, om hvordan de som bor der reagerer på klimaendringer og naturkatastrofer.
• Nepalsk kveld på Vippa 25. mai
I samarbeid med Vippa Oslo inviterte foreningen sine medlemmer og andre
interesserte til nepalsk kveld. Fra scenen fikk vi høre nepalsk musikk fra artistene
Sanskriti Shrestha (tabla), Surendra Thapaliya (fløyte), Keshav Raj Acharya (sarangi)
og Bodha Raj Khanal (madal), Dipak Khatiwada (harmonium). Artikkelen fra møte er
publiserte i HP Nr.1, oktober 2019
(https://norgenepalforeningen.files.wordpress.com/2020/02/hp-oktober-2019.pdf).
• Klassisk kulturutveksling 11. september
Musikerne Ole Rasmus Bjerke og Eivind Rossbach Heier besøkte medlemsmøtet vårt
og presenterte det spennende Norge-Nepal orkesterprosjektet de har jobbet med siden
2015, i samarbeid med musikere i Nepal. Artikkelen fra møte er publiserte i HP Nr.1,
oktober 2019 (https://norgenepalforeningen.files.wordpress.com/2020/02/hp-oktober2019.pdf).
• Filmvisning og ekstraordinært årsmøte 18. november
Styret avholdt ekstraordinært årsmøte for valg av ny kasserer til foreningen.
Etter det viste vi filmen «Flying on the edge in Nepal: Himalaya Twin Otter Flying in
the 80’s» i samarbeid med pilot Stein Arne Fossum, som også holdt innlegg.
https://norge-nepal.no/2019/10/21/ekstraordinaert-arsmote-og-medlemsmote-medfilm/

Medlemsbladet: Hamro Patrika
Det ble utgitt to nummer av Hamro Patrika i 2019, et ordinært nummer i oktober og et
særnummer i november. Redaktør har vært Ragnhild Krogvig Karlsen og layout har vært ved
Merina Maharjan. Hva skjer i foreningen, Siden sist i Norge, Siden sist i Nepal og tematiske
dybdeartikler er faste seksjoner. Styret medvirker som redaksjon og har bidratt med
reportasjer, foto og innspill til innhold. Vi takker også Bijay Shrestha og Yrjan Kvam for
bidrag i form av reportasjer og foto.
Særnummeret var i sin helhet viet temaet turisme i Nepal. Anledningen var Nepal Tourism
Year i 2020. Denne fyldige spesialutgaven ble utgitt av en gjesteredaksjon ved Marit Bakke
og Dag Norling. Layout var ved Manohar Pradhan.
Hamro Patrika blir distribuert som PDF-fil pr. e-post til medlemmene av foreningen. Etter
minimum en måned blir de gjort tilgjengelige på foreningens nettside.
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Nettkanaler: Hjemmesiden og Facebook
I året som gikk har hjemmesiden hatt 5661 visninger, fordelt på 2253 besøkende. Antall
visninger har gått noe opp, mens antall besøkende har gått noe ned siden 2018. Det er
forsiden, siden om visum og siden med boken «Nepal – om landet og folket» som var de mest
besøkte i 2019, sånn som i 2018. Boken «Adventures in Nepal» har blitt lastet ned 341
ganger. Henvisningene til siden skjer i de fleste tilfeller via Google-søk, men også en del via
Facebook. Nettsiden fikk et oppdatert design og bedre navigasjon i 2019.
NFFs Facebook-side hadde 664 følgere per 07.04.2020, sammenlignet med 561 følgere i
februar 2019. Facebook-gruppen til foreningen fikk det nye navnet «Norge-Nepal forum» i
2019, og hadde 409 medlemmer per 07.04.2020 mot 317 medlemmer i februar 2019.
Facebook-siden er en kanal hvor styret oppretter og deler arrangementer, kommunisere med
medlemmer og andre via meldinger, og deler aktuelle saker fra Nepal. Facebook-gruppen
«Norge-Nepal forum» er en kanal hvor medlemmene kan dele informasjon, diskutere og stille
spørsmål. Informasjon om NNFs arrangementer blir også delt i denne gruppen.

Oslo 10.08.2020
For styret i Norge-Nepalforeningen
Smita Malla
Styreleder

4

